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Abstract  
This essay aims to examine a classics reading project in a class eight. The research questions 
are how and why the teacher chooses to construct the teaching, how the pupils react to the 
reading and the teaching, and if there are any differences between the girls’ and the boys’ 
reading of the texts. This is an empirical, qualitiative study, analysed with tools from 
curriculum theory and reception theory. The result shows that the teacher’s construction of the 
school subject Swedish is based on experience pedagogy with a focus on reading fiction, and 
that she uses analytic tools such as description of time, main character, and storyline. In 
general, the girls are more positive than the boys when it comes to reading. Spare time 
reading and media habits affect the pupils’ reading and their reception of fiction.  The girls 
have a larger literary repertoire than the boys and they are better at describing and reflecting 
on their reading.  
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Sammanfattning  
Syftet med den här studien är att undersöka hur ett projekt med klassikerläsning i en årskurs 
åtta går till. Frågeställningarna är hur och varför läraren väljer att lägga upp undervisningen 
på ett visst sätt, hur eleverna upplever läsningen och lärarens undervisning, samt om det finns 
några skillnader mellan killar och tjejers läsning. Undersökningen är kvalitativ och har ett 
didaktiskt och ett receptionsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att läraren konstruerar 
svenskämnet utifrån ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv med skönlitteraturen i centrum och 
att hon använder sig av litteräranalytiska redskap som beskrivning av tid, huvudperson och 
handling. Tjejerna är generellt mer positiva till läsning än killarna. Fritidsläsning och 
medievanor spelar roll för hur eleverna läser och tar till sig skönlitterära texter. Tjejerna har 
en större litterär repertoar än killarna och visar en större förmåga att kunna kan beskriva och 
reflektera över sin läsning än killarna.  
 
Nyckelord: Klassiker, Kanon, Didaktik, Receptionsteori    
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1. Inledning  
Att läsning av skönlitteratur är önskvärt som en naturlig del av svenskämnet är de allra flesta 
överens om idag. Läsning är en källa till ett kritiskt tänkande och blir allt viktigare då vårt 
kunskapssamhälle ökar kraven på tänkande människor som inte bara klarar av högre studier, 
utan som också kan delta i vårt demokratiska system. Forskning visar att de elever som läser 
mycket på sin fritid också klarar av att abstrahera och tänka inom andra ämnen, samtidigt som 
det visar sig att de elever som inte läser på fritiden finns bland dem som saknar betyg i tre 
eller fler ämnen.1 Leif Alsheimer, universitetslektor i rättskunskap vid Internationella 
högskolan i Jönköping, har fått ett flertal kunskapspriser för att han vid sidan av den 
obligatoriska kurslitteraturen ger eleverna en lista på skönlitteratur som de ska läsa. Resultatet 
är eleverna skriver bättre texter och blir bättre på att resonera kring mänskliga problem.2 
Alsheimer menar att ”utbildning ger färdighet, medan bildning ger värdighet”.3 
   Debatterna är dock livliga när det gäller vilken skönlitteratur man ska läsa. I kanondebatten 
2006 hävdade folkpartiet att en kanon över obligatoriska verk för läsning i skolorna skulle 
verka för en bättre integration och en mer rättvis skola, där alla elever får tillgång till den 
svenska kulturen och det svenska språket. Motståndarna menar att kanon tvärtom skulle verka 
uteslutande gentemot minoritetsgrupper.  
   I praktiken upplever många lärare att det är svårt att få eleverna engagerade i läsningen av 
klassiker.  Det kan handla om textens språk och upplägg, eller att ungdomarna upplever att 
ämnet känns inaktuellt. Receptionsforskningen sysslar med att öka kunskaperna om 
ungdomars läsning och många forskare är överens om att elever är benägna att vilja diskutera 
angelägna ämnen i texterna, speciellt ämnen som har anknytning till deras eget liv.   
   För en lärare handlar planering och genomförande av ett moment med klassikerläsning om 
att ta hänsyn till ett flertal faktorer, som kursplaner och betygsättning. Framför allt handlar det 
om att ha kännedom om elevernas förutsättningar och intressen. Jag är intresserad av att 
studera hur och varför en lärare väljer att utforma ett moment med klassikerläsning. Det vill 
jag jämföra med elevernas tankar om skönlitteratur och klassiker, för att på så sätt öka 
kunskaperna om relationen mellan en lärares praktik och elevernas mottagande av denna. 
Eftersom svensk klassrumsforskning inom detta område främst är gjort på gymnasiet tycker 
jag att det är angeläget att utföra en undersökning just på högstadiet. 4 
 

1.1 Syfte och frågeställningar    
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur arbetet med klassiker går till i en årskurs 8.  
Mina frågeställningar är: Hur och varför väljer läraren att lägga upp undervisningen på ett 
visst sätt? Hur upplever eleverna läsning av skönlitteratur i allmänhet och klassiker i 
synnerhet? Hur ställer sig eleverna till lärarens undervisning? Skiljer sig killarnas och 
tjejernas inställning till skönlitteraturläsning och till arbetet med klassikerna?  

 
1.2 Avgränsning  
Läsprojektet, som mer ingående presenteras i resultatavsnittet, är uppdelat i fyra moment; 
läsning av bok, gruppdiskussion, redovisning i grupper och avslutande prov. På grund av 
projektets försening har jag inte kunnat följa elevernas upplevelser av redovisningarna och 
provet, utan koncentrerar mig i min undersökning på elevernas läsning av böckerna och deras 
inställning till arbetet i grupperna.   

                                                 
1 Ord och bild ger mening, 2006, s 99  
2 http://www.hb.se/arkiv/VB/2000/13/hogskolansvanner.htm, hämtat den 25 maj 2007  
3 Samtal med, www.ur.se  
4 Molloy, Gunilla, 2002, s 51  
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Klassen har valt att arbeta med utländska klassiker i smågrupper, varför inga svenska 
klassiker kommer att ingå i undersökningen. De böcker som ingår är: En världsomsegling 
under havet, Robinson Cruse, Onkel Toms stuga, Jorden runt på åttio dagar, Skattkammarön, 
Skriet från vildmarken, Moby Dick, Ivanhoe och Oliver Twist. 
 

1.3 Bakgrund  
I bakgrunden till min undersökning kommer jag att gå igenom och problematisera begreppen 
klassiker, bildning och kanon. Därefter kommer jag att redogöra för synen på skönlitteratur 
inom svenskämnet. Avslutningsvis ger jag en forskningsöversikt över läsforskning med 
anknytning till mitt ämne.   
 
1.3.1 Klassiker  
Begreppet klassiker är omtvistat och några konstanta kännetecken på vilka böcker som 
förtjänar beteckningen klassiker finns inte. Ordet klassiker härstammar från klassicism, en 
stilriktning som hyllar konsten och litteraturen under Antiken.5 Något som återkommer i 
definitioner av klassikerbegreppet är att det är en bok som överlever. I lanseringen av en ny 
klassikerserie definierar Pocket Shop klassiker så här: ”Vi tror att det är en bok som tål allt 
från upprörda recensenter till bra eller mindre bra filmatiseringar. Den tål stryk helt enkelt.6 
Klassiker bör således vara äldre litteratur. Behovet finns dock att utnämna även yngre 
litteratur till klassiker, varför begreppet ”modern klassiker” myntats under 1900-talet.7 Göran 
Hägg pekar på behovet av att nya klassiker föds, och utnämner tjugoen moderna verk till 
klassiker i sin bok ”Tjugoen moderna klassiker”. Däribland finns Ulf Lundells Jack, Lars 
Noréns Natten är dagens mor och Lars Gustafssons Yllet.8 Han pekar också på det paradoxala 
i sin egen mission: att det som utpekas som klassiker sällan överlever. Endast läsarnas intresse 
och kärlek till böckerna kan leda till att böckerna överlever, och hans bok ska främst ses som 
en hyllning av böckerna.  
  En intressant frågeställning är vilka gemensamma drag klassikerna har. Ruth Halldén menar 
att klassikerna på ett mer ”naket och renodlat” sätt förmedlar upplevelser som är 
gemensamma för människor i alla tider, som ”kärlek och död, av tvivel, fruktan, svek, 
nederlag och meningslöshet, detta på ett paradoxalt sätt parat med livsglädje och 
överlevnadsvilja.”9 På samma sätt menar Göran Hägg att en klassiker ger oss sanningen om 
oss själva som människor. För varje tid berättas det sanningar och det görs alltid bäst i 
romaner. Vill vi exempelvis veta något om 1800-talets Stockholm ska vi läsa Strindberg, 
menar Hägg.10 
   Ofta används Mark Twains bevingade ord om vad en klassiker är: ”En klassiker är något 
som alla önskar att de hade läst men ingen vill läsa”11 Citatet antyder en vanlig attityd 
gentemot klassiker, nämligen att de är svåra att läsa, men nyttiga att ha kännedom om. 
Eftersom många klassikers innehåll ofta återkommer i böcker och filmer har de kommit att bli 
en del av vår kultur. När vi refererar till ”en Robinson” eller till ”en kärleksromans som 
Romeo och Julia” så använder vi dessa klassiker som kulturella referenspunkter. Just detta 
faktum ligger till grund för föreställningen att klassiker bör läsas i skolan.  
 

                                                 
5 Bonnier Lexikon, 1995, del 10 s 91 
6 http://www.pocketshop.se/ 
hämtat den 18 april 2007-04-18 
7 Halldén, Ruth, 1997, s 8 
8 Hägg, Göran, 1995, s 7 
9 Halldén, Ruth, 1997, s 16 
10 Hägg, Göran, 1995, s 153  
11 Hellsing, Birgitta & Hellquist Magdalena, & Anders Hallengren, 2000, s 180 
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1.3.2 Kanon 
Ordet kanon kommer från grekiskan och betyder regel, rättesnöre, auktoritativ skrift. Inom 
kyrkan har kanon använts som samlingsterm för religiösa skrifter. Litteraturtermen kanon 
syftar på liknande sätt de viktigaste verken som ska vara föremål för studium. En kanon 
betyder alltså ett urval av verk som ligger till grund för modersmålsundervisning och 
forskning.12 I Bonniers Lexikon står att ”kanon återspeglar rådande estetiska värderingar och 
blir ofta normgivande för den litterära smaken”. 13 
   1994 kom ett av de mest omdiskuterade verken om kanon, Harold Blooms Den 
Västerländska kanon. Enligt Bloom avgör det estetiska värdet om ett verk ska ingå i en kanon. 
Han ställer sig därför ytterst kritisk till att inlemma författare i kanon av politiska skäl, såsom 
marxister och feminister i USA hävdar att man bör göra.14 Kanons funktion är enligt Bloom 
till för den enskilde läsarens behov av en lista över de bästa böckerna: 
  

Vi äger denna kanon eftersom vi är dödliga och dessutom en smula sent 
ute. Det finns inte obegränsat med tid – tiden har ett slut – men det finns 
mer att läsa än någonsin förr. Från Jahvisten till Homeros till Freud, 
Kafka och Beckett sträcker sig resan över nästan tre årtusenden 15  

 
En central tanke i kanonbegreppet är att de klassiska skönlitterära verken är kulturbärande och 
därmed förmedlar viktiga delar av vårt kulturarv. Göran Hägg kallar en av de klassiska 
verkens funktioner för ”kulturell grundkurs”16, men samtidigt innebär varje en utvald kanon 
en uteslutning av vissa böcker. Kanon är därför föremål för ständig debatt och frågor som 
”vems kulturarv?” Kanon har varit mycket omdiskuterat i USA, eftersom landets olika etniska 
och sociala grupper funnit och finner sig marginaliserade i traditionell kanon.    
   Danmark har nyligen infört en kanon som mestadels innehåller danska verk. Detta faktum 
föranledde kanondebatten i Sverige 2006, där folkpartiets Cecilia Wikström hävdade att en 
kanon skulle kunna vara en garant för att alla elever tillgodogör sig den svenska kulturen och 
det svenska språket17. Motståndarna till kanonförslaget tog avstamp i det faktum att valet av 
litteratur måste anpassas till eleverna, och att tanken på en enhetlig svensk kultur skulle verka 
uteslutande gentemot andra kulturella grupper. Ebba Witt-Brattström förvånades över de 
starka reaktioner förslaget väckte: ”Sverige är nog det enda land i världen med en skola som 
inte har i uppdrag att undervisa i den egna klassiska litteraturen, och för den delen inte heller i 
världslitteraturen.”18 Andra debattörer intog en mellanställning och hävdade att kanon främst 
skulle kunna fungera som en tipslista på författarskap, inte titlar. Erik Lidbaum skriver i 
Svenskläraren att ”En kanonlista med titlar riskerar att försätta lärare och elever till 
pliktläsning, vilket är orimligt”.19  
   Kanon kan alltså ses ur två perspektiv: dels kan man se kanon med Blooms synsätt: som en 
lista över de litterära verk som bäst gestaltar mänskliga problem, dels kan man betrakta kanon 
som bärare av centrala föreställningar i vårt kulturarv. Det senare perspektivet handlar kanske 
mer om att ha kännedom om böckerna, för att på så sätt bli mer kulturellt bevandrad.  
 
 

 

                                                 
12 Bonnier Lexikon, 1995, s 242 
13 Bonnier Lexikon, 1995, s 242 
14 Bloom, Harold, 1995, s 50  
15 Bloom, Harold. 1995, s 43 
16 Hägg, Göran, 1995, s 148 
17 Wikström, Cecilia, 2006, sydsvenskan.se 
18 Witt-Brattström, Ebba, DN 06-08-09 
19Lidbaum, Erik, 2006, Svenskläraren, häfte 4 
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1.3.3 Bildning  
Begreppet bildning har en anrik historia och begreppets innebörd är mångfacetterat. Det 
klassiska bildningsbegreppet har att göra med det grekiska begreppet padeia, som betyder 
uppfostran eller utbildning. Sven-Eric Liedman menar att kärnan i bildningsbegreppet är 
föreställningen att ”kunskapen, eller åtminstone viss kunskap, i grunden förändrar och 
utvecklar människan.”20 Ordet bildning för också tanken till något som skapas, något i 
tillblivande. I nationalencyklopedin görs en viktig distinktion mellan bildning och utbildning. 
Utbildning syftar på en yrkesinriktad, specialiserad kompetens, medan bildning syftar till en 
utveckling av hela människan.21 Thavenius påpekar i Den motsägelsefulla bildningen (1995) 
att denna uppdelning uppkom på 1800-talet och fortsätter att prägla bildningsdebatten idag. 
Han påpekar även att bildningsbegreppet har en negativ klang, som kan spåras till 1800-talets 
borgerliga monopol på bildningsbegreppet.22  
   En viktig aspekt av bildningsbegreppet är det mått av frihet som begreppet ger uttryck för. 
Människan är fri att bilda sig själv, oberoende av auktoriteter.23 I SOU, Skola för bildning 
(1992:.94) skriver dock Daniel Broady i en bilaga att självbildningsidealet är en borgerlig 
utopi, och att skolan i varje utvecklat samhälle måste sörja för att kulturens bärande värden 
förs vidare till nästa generation. Frågan är bara vad som är kärnan i det vi kallar kulturarvet 
eller det ”kulturella minimum” som Broady menar att varje elev har rätt till. 24 Broady 
erkänner att eftersom Lpo94 inte specificerar vad som ska läras ut, är det väsentligt att varje 
lärare tar ställning till vad bildning innebär.25 Denna frihet innebär att läroplanen på sätt och 
vis stödjer den klassiska bildningstanken, det vill säga att människans bildningsprojekt 
handlar om att bli något man inte kan förutse. Samtidigt är läroplanen målstyrd, något som 
antyder att målet är givet på förhand. Denna motsättning tyder på att olika synsätt lever sida 
vid sida. Dels finns en så kallad instrumentell kunskapssyn som innebär att kunskap är mål- 
och nyttoinriktat26, dels lever föreställningen om att innehållet för bildningen bestäms av 
lärare och elever tillsammans, vilket leder till att bildningsmålet snarare är ett mänskligt 
förhållningssätt. Detta förhållningssätt handlar om hur elever ska förstå sig själva och sin 
omvärld. Thavenius skriver om detta sätt att betrakta bildning i Skolan och de kulturella 
förändringarna (1999). Han menar att det är den växande kulturella mångfalden och dess 
komplexitet som borde stå i fokus för bildningsbegreppet, till skillnad från ett homogent 
gemensamt kulturarv, vilket han menar har varit den moderna bildningens uppgift. Han tar 
med andra ord fasta på bildningen som central del i det demokratiska projektet. 27  
   Kursplanen i svenska ger uttryck för att det finns ett gemensamt kulturarv, då kulturarv står 
i bestämd form: ”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet…”28. Å andra sidan 
står det att ”Det (arbetet med skönlitteraturen och litteraturen) ger kunskaper om det svenska 
språket, om olika kulturarv och om vår omvärld.”29 
   I folkmun handlar också bildningsbegreppet om att vara beläst. Bildning blir således 
kunskap om böcker, snarare än kunskap om det som böckerna förmedlar. Denna bild 
bekräftas av den undersökning Christina Olin-Scheller gjorde av gymnasielärares syn på 
bildning och läsning. De ansåg att bildning var kunskaper om de kanoniserade texterna.30 Den 

                                                 
20 Liedman, Sven-Eric, 2001, s 351 
21 Nationalencyklopedin, 1996 
22 Thavenius, Jan, 1995, s 9 
23 Thavenius, Jan, 1995, s 14 
24 Skola för bildning, 1992, s 352 
25 Skola för bildning, 1992, s 347 
26 Liedman, Sven-Eric, s 354 
27 Andersson, Lars Gustaf & Person, Magnus & Thavenius, Jan, 1999, s 60 - 61 
28 kursplanen i svenska, s 1 
29 kursplanen i svenska, s 2 
30 Olin-Scheller, Christina, 2005, s 4 
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bekräftas även av debatter om kanon, med start i Stanforddebatten I USA på åttiotalet. Olin-
Scheller skriver att ”i första hand handlar dessa kunskaper om att känna till detta 
bildnindsskapande stoff, snarare än att förhålla sig till texterna som sådana”.31 Jag vill i min 
undersökning använda mig av bildningsbegreppet eftersom det är så starkt förknippat med 
läsning av skönlitterära klassiker. Precis som med kanonbegreppet kan bildningsbegreppet 
delas upp i dels en djupare innebörd, som har rötter i den klassiska bildningstanken, dels i en 
mer ytlig innebörd som handlar om att känna till böcker. Jag kommer i min undersökning att 
hänvisa till å ena sidan bildning som ”kunskap av böcker”, å andra sidan till bildning som 
”kunskap om böcker”.  
 
1.3.4 Skönlitteratur - Ideologi och praktik  
Historiskt sett har litteraturundervisning i stor utsträckning handlat om kännedom om 
författarskap och epoker. Sen ett antal år tillbaka har fokus alltmer satts på ett 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv där man påpekar att läsning är en ovärderlig källa till 
insikter om värdegrunden och för elevernas personlighetsutveckling. Just ställningstaganden i 
demokratiska värderingsfrågor är något som kursplanen uttryckligen förknippar med läsning 
av skönlitteratur:  

 
Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse 
för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av 
värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till 
exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden.32  
 

Forskning visar dock att det finns ett glapp mellan retoriken i debatter och kursplaner å ena 
sidan och den praktiserande lärarens undervisningsverklighet å den andra. Lars-Göran 
Malmgren diskuterar detta glapp mellan retorik och praktik i Svenskundervisning i 
grundskolan: 

Genom undersökningar av vad som sker i den praktiska undervisningen 
har många kommit till insikt om hur svårt det är att förverkliga de ideal 
man själv ställer upp för sin undervisning och hur svårt det är att 
förverkliga de mål som läroplanen föreskriver 33 
 

Maria Ulfgard menar att en del lärare tenderar att inte problematisera de kulturella 
föreställningar som förekommer i skönlitteratur, vilket resulterar i att eleverna inte får hjälp 
med att problematisera fördomar om till exempel könsroller.34 Detta kan handla om att läraren 
inte har tillräckliga kunskaper och därför känner sig osäker. Andra skäl till att läraren inte 
förverkligar de ideal de själva har kan vara praktiska hinder, som tillgång på böcker, lämpliga 
lokaler eller schematiska hinder.   
   En svårighet som många lärare står inför är det faktum att vissa elever avvisar 
skönlitteraturen som de ska läsa. Ett antal studier visar att dessa elever oftare är killar än 
tjejer. Ett av problemen är att kvinnor är dominerande inom svensklärarkåren på grundskolan 
och att metoderna kring läsning – skrivande och samtalande, ofta med personliga erfarenheter 
som utgångspunkt - ligger närmare till hands för tjejer än för killar.35 Å andra sidan domineras 

                                                 
31 Olin-Scheller, Christina, 2005, s 6  
32 kursplanen i svenska, sid 3 
33 Malmgren, Lars-Göran, 1996, s 120  
34 Ulfgard, Maria, 2002, s 341  
35 Molloy, Gunilla, 1996, s 18  
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många texter av män, i synnerhet klassiker tenderar att vara skrivna av män för män. Detta 
torde leda till att killar har närmare till igenkänning i de böckerna än tjejerna36   
  Ytterligare en svårighet för många lärare är hur man gör eleverna till läsare. Läsning i 
mekanisk bemärkelse handlar om avkodning, men att läsa mellan raderna och kunna relatera 
till ett budskap handlar om läsförståelse på en djupare nivå. I boken Tankens Mosaik 
presenterar Ellin Oliver Keene och Susan Zimmerman lässtrategier som lärarna och eleverna 
tilsammans applicerar på texter under läsningen. Dessa strategier innefattar bland annat att 
ställa frågor till boken och göra kopplingar mellan liv och text. De syftar till att hjälpa 
eleverna att tänka under tiden de läser, så att de kan skapa mening i texten. 37 
 
1.3.5 Tre ämnen i ett  
I Svenskundervisning i grundskolan sammanfattar Lars-Göran Malmgren olika synsätt på 
svenskämnet och delar in ämnet i tre ämnesuppfattningar: svenska som färdighetsämne, 
svenska som litteraturhistorisk bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 
Dessa uppfattningar ligger till grund för ämnesdebatten, utformningen av läromedel och 
kursplaner. Varje enskild lärare har en personlig uppfattning som utgår från en eller flera av 
dessa ämnesuppfattningar.  
  
Svenska om ett färdighetsämne 

Det centrala i svenskämnet handlar om att tillgodogöra sig de språktekniker som svenskan 
består utav. Dessa tekniker övas bäst var för sig och leder till att svenskämnet blir 
momentsplittrat. Kännetecknande för färdighetsämnet är att innehållet för texterna anses vara 
sekundärt. Det är den formella träningen som står i fokus. Litteraturläsning sker separat och i 
mindre utsträckning. Bristen på innehållsbetoning leder till att svenskämnet inte behandlar 
humanistiska frågor.38 
 
Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Bildningsämnet svenska är uppdelat i två delar: litteraturhistoria och språklära. 
Litteraturhistorian ska förmedla ett gemensamt kulturarv genom läsning av de mest 
betydelsefulla litterära verken. Genom läsning av klassiker får eleverna viktiga kulturella 
referenser och dessutom ansågs att klassikerna verkade positivt för elevernas karaktärer. 39 
Förespråkare för en obligatorisk kanon i skolan utgår ifrån denna syn på svenskämnet.  
 
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne  

Svenskans innehåll är inte fastslaget utan bestäms av lärare och elever. Innehållet ska utgå 
ifrån elevernas intressen och bör behandla allmängiltiga mänskliga teman som krig, fred och 
sorg. Det betonas särskilt att förutsättningen för språk- och kunskapsutveckling är elevernas 
personliga engagemang och intresse. Malmgren kallar det erfarenhetspedagogiska ämnet för 
ett ”historiskt humanistiskt bildningsämne som är öppet gentemot andra ämnen i skolan, 
särskilt SO-ämnena”.40 
 
 

 

 

 

                                                 
36 Molloy, Gunilla, 2002, s 21 
37 Oliver Keene, Ellin, & Zimmerman, Susan, 1997, s 31 
38 Malmgren, Lars-Göran, 1996, sid 87 
39 Malmgren, Lars-Göran, 1996, sid 88 
40 Malmgren, Lars-Göran, 1996, sid 89 
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1.3.6 Erfarenhetspedagogikens genomslag  
De senaste åren har det erfarenhetspedagogiska perspektivet fått stort genomslag. Dess rötter 
går tillbaka till reader – responseforskning som utgår ifrån att mening skapas i mötet mellan 
text och läsare.41 Exempel på framstående forskare inom receptionsforskning är Louise 
Rosenblatt, Kathleen McCormick, Wolfgang Iser och Judith Langer. Aspekter som 
förförståelse och sociokulturella faktorer spelar in när vi läser texter, och dessa måste vägas in 
när man undersöker elevers läsning. I Sverige har bland annat Lars-Göran Malmgren och 
Gunilla Molloy bedrivit forskning utifrån ett receptionsanalytiskt perspektiv.  
Ett flertal studier av tonåringars läsning pekar på att det som engagerar eleverna när det gäller 
läsning är ämnen som de tycker är angelägna och som de kan känna igen sig i. Louise 
Rosenblatt menar att unga människor ständigt frågar sig frågan: ”Vad betyder det vi erbjuds i 
skolan för det liv som vi nu lever eller kommer att leva?”42 Christina Olin- Scheller påpekar 
att även när elever läser klassiker och kanontexter måste undervisningen ha elevernas 
erfarenheter av andra texter som utgångspunkt för att elevernas ska kunna anknyta till texterna 
och engagera sig i dem.43 I kursplanen för svenska står det att  
 

Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella 
skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter 
låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas.44 
 

Den erfarenhetspedagogiska pedagogiken går även hand i hand med de demokratiska värden 
som finns angivna i Lpo94. I kapitel 2, står det under normer och värden att skolan ska sträva 
efter att varje elev ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen”45 Att svenskundervisningen har ett 
speciellt ansvar för just dessa uppgifter framgår av beskrivningen av i kursplanen i svenska: 
”Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det 
som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder.”46 Det är dock intressant 
att notera att dessa skrivningar saknas under mål att uppnå. Där står det istället att eleverna 
ska kunna ”läsa, reflektera över och sätta i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människans sätt att tänka.”47  
   Det finns även kritik mot det erfarenhetspedagogiska tänkandet. Lars-Göran Malmgren tar 
upp två invändningar mot erfarenhetspedagogik i Den konstiga konsten (1986). De handlar 
både om problem som kan finnas med den erfarenhetspedagogiska praktiken. Dels finns en 
risk att kunskapsprocessen stannar upp i igenkänning av det eleven redan vet, dels finns det en 
risk att elever inte vill delta med sina egna erfarenheter i klassrummet, utan väljer att 
distansera sig mot det offentliga samtalet. 48  
 
1.3.7 Litteraturläsning som upplevelse eller analys     
Den motsättning som finns i synen på skönlitteratur mellan det litteraturhistoriska och det 
erfarenhetspedagogiska perspektivet redogör Per Olov Svedner för i artikeln ”Är litteraturen 
mål eller medel?”. De litteraturhistoriska förespråkarna pläderar för att litteraturanalys är 
centralt för att eleven ska förstå texten, medan de som är för erfarenhetspedagogik tycker att 

                                                 
41 Molloy, Gunilla, 1996, s 66 
42 Rosenblatt, Louise, 2002, s 19 
43 Olin-Scheller, Christina, 2005, s 9 
44 Kursplanen i svenska, s 1 
45 Lpo94 i Lärarboken,2006, s 16 
46 kursplanen i svenska, sid 3 
47 kursplanen i svenska, sid 4 
48 Malmgren, Lars-Göran, 1986, s 10  
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elevens egen upplevelse stå i centrum.49 Det förstnämnda perspektivet hör hemma i 
Malmgrens litteraturhistoriska svenskämne, och härstammar från hermeneutiska 
texttolkningstraditioner som betonar textens inneboende betydelse och vikten av författarens 
intention.50  
   Gunilla Molloy menar att risken med litteraturanalysen som metod är att läraren sitter inne 
med textens egentliga mening och att detta lätt leder till att eleverna endast koncentrerar sig 
på att hitta det svar läraren vill ha. Samtidigt konstaterar hon i Reflekterande läsning och 
skrivning att just begrepp som tema, huvudperson och miljö fungerar som ”ett språk” för 
elevernas åsikter, för att ”läsningen ska bli mer än ett känslomässigt tyckande”.51 Hon 
förespråkar att man som lärare bör införa litteraturanalysen först efter elevens egen tolkning är 
färdigbehandlad.52 Lars-Göran Malmgren hävdar dock att behärskandet av dessa redskap inte 
är nödvändiga för att eleverna ska skapa mening i texten. Han hävdar att en personlig läsning 
där eleverna känner igen egna och andras erfarenheter är tillräcklig.53 Det finns alltså olika 
sätt att se på vilken roll den litterära analysen kan spela i elevernas läsning. 
    
1.3.8 Forskning om läsning av skönlitteratur i skolan 
Undersökningar om synen på litterär kanon i läromedel och lärares val av litteratur har främst 
genomförts på gymnasiet. Tre avhandlingar om synen på kanon i läromedel har skrivits, varav 
den senaste, Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i 
ett kulturellt återskapande, skrevs 1997 av Boel Englund. Andra studier av gymnasiets 
litterära kanon inkluderar Gunnar Hanssons Litteraturläsning i gymnasiet (1974) och Vem gör 
litteraturens historia? (1990).54 
   Klassrumsforskning innebär att ett fåtal klasser, elever eller lärare står i fokus för 
undersökningen och är därmed kvalitativ till sin natur. Forskarna tar steget in i klassrummet 
och undersöker undervisningsprocesser och samspel mellan elever och lärare. I Gun 
Malmgrens avhandling Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur (1992) 
gör Malmgren dels intervjuer med lärare och elever, dels observationer i klassrummet där 
undervisningen pågår.55 Lars-Göran Malmgren är en av de främsta företrädarna för 
klassrumsforskning och tillhör liksom en rad andra forskare den Pedagogiska gruppen i 
Lund.56 Malmgren beskriver gruppens arbete som ”forskning om modersmålsundervisning 
byggd på funktionalisering av språk och litteratur.”57 Med funktionalisering menar Malmgren 
att språk och litteratur ska ses som en helhet snarare än som separata delfärdigheter. Han 
ställer det funktionalistiska perspektivet mot det tidigare i historien dominerande 
formalistiska.58 I Projekt Svenska samarbetade Malmgren med tre andra forskare där de 
undersökte ett tematiskt samarbete mellan svenska och SO på högstadiet. I en annan studie, 
Litteraturläsning som lek och allvar, (tillsammans med Jan Nilsson 1993) undersöks läsning i 
tematisk form på mellanstadiet.59 Andra forskare som tillhör Pedagogiska gruppen i Lund är 
Bengt Linnér, Gun Malmgren och Jan Thavenius.60  

                                                 
49 Svedner, Per Olov, 2006, s 16  
50 Molly, Gunilla, 1996, s 65 
51 Molloy, Gunilla, 1996, s 173  
52 Molloy, Gunilla, 2002, 312 
53 Malmgren, Lars-göran, 1986, s 20  
54 Molloy, Gunilla, 2002, s 47  
55 Molloy, Gunilla, 2002, s 47 
56 Molloy, Gunilla, 2002, s 49  
57 Malmgren, Lars-Göran, 1996, s 119 
58 Malmgren, Lars-Göran, 1996, s 54 
59 Malmgren, Lars-Göran, 1996, s 120 
60 Molloy, Gunilla, 2002, s 49  
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 Två andra exempel på receptionsforskning är Bengt Linnérs avhandling Litteratur och 
undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor (1987) och Lars-Göran 
Malmgrens undersökning Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik 
(1986)61. Maria Ulfgard utgår ifrån ett recpetionsteoretiskt och ett genusteoretiskt perspektiv i 
sin avhandling För att bli kvinna – och av lust (2002). Ulfgard har följt tjugo flickor i 15-16- 
årsåldern under två år för att undersöka hur och varför de läser vissa böcker. Hon kommer 
fram till att unga kvinnor ”läser sitt liv” i de böcker de väljer.62  
    Gunilla Molloy påpekar att högstadiet är underrepresenterat i svensk klassrumsforskning. I 
sin avhandling Läraren – Litteraturen – Eleven, (2002) gör därför Molloy en 
receptionsanalytisk undersökning av arbetet med skönlitteratur i fyra högstadieskolor. Hon 
menar att mycket forskning alltför ensidigt fokuserat på antingen lärarens eller elevens 
perspektiv, och väljer därför att undersöka hur lärarens gestaltning av undervisningen 
påverkar elevernas prestationer.63  
    Ett antal C-uppsatser har skrivits på temat litteraturläsning ur Malmgrens 
ämneskonceptionstriangel. En av uppsatserna, Läsning av skönlitteratur i skolan (2007), 
inriktar sig på hur svensklärare i grundskolans senare år ställer sig till litteraturundervisning 
och kanon. I uppsatsen dras slutsatsen att kanonmotståndarnas och de intervjuade 
svensklärarnas argument mot kanon ligger i linje med de tankar som förs fram av moderna 
litteraturteoretiker och kunskapsteoretiker.64  
 
 
 

                                                 
61 Molloy, Gunilla, 2002, s 49 
62 Ulfgard, Maria, 2002, s 13  
63 Molloy, Gunilla, 2002, s 51 
64 C-uppsats: Läsning av skönlitteratur i skolan, sid 1  
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2. Teoretiska överväganden 
Som en yttre ram för min analys kommer jag att ha Lars-Göran Malmgrens tre 
ämneskonceptioner, som jag diskuterat ovan. Främst handlar det om en spänning mellan ett 
litteraturhistoriskt ämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne som jag kommer att diskutera, 
eftersom det rent färdighetsinriktade svenskämnet inte innefattar litteraturläsning i någon 
större utsträckning. Jag kommer att utgå från svenskämnet som konstruktion och kommer att 
undersöka hur läraren väljer att konstruera svenskämnet. Mitt perspektiv är didaktiskt och jag 
kommer att använda mig av didaktiska frågeställningar. De receptionsteoretiska begreppen 
använder jag som redskap för min analys av hur eleverna upplever läsningen. Jag har inte valt 
att fördjupa mig i genusteori, utan kommer helt enkelt att konstatera och kommentera de 
skillnader jag finner i killarnas och tjejernas svar. Jag har i mitt val av teoretiska 
utgångspunkter inspirerats av Gunilla Molloys avhandling Läraren – Litteraturen – Eleven.     
 

2.1 Svenskämnet som konstruktion  
Svenskämnet har i olika tider varit olika utformat beroende på läroplaner, ideologiska 
strömningar i tiden. Till syvendes och sist är det ändå den enskilde läraren som konstruerar 
ämnet svenska, givetvis inom en läroplanstradition. Detta innebär att den enskilde läraren 
väljer vilka aspekter svenskan ska behandla och på vilket sätt.65 Lpo94 ger den enskilda 
skolan och läraren stort utrymme när det gäller att fylla de kortfattade målformuleringarna 
med innehåll och med metod. Detta har gjort att tolkningen av vad svenskämnet ska innehålla 
till större del är upp till lärarna nu än tidigare.   
   Grunden för hur läraren väljer att konstruera svenskämnet handlar om olika faktorer som 
vilken svenskundervisning läraren själv har haft, eller vilken handledare hon/han hade under 
sin utbildning. Molloy kallar den konstruktion av svenskämnet som utgörs av läroplaner, 
kursplaner och läromedel för materiella konstruktioner. Det som däremot i lika stor eller i 
större grad bidrar till lärarens konstruktion av ämnet är den icke-materiella konstruktionen 
som finns i varje lärares huvud. Molloy kallar dessa föreställningar om ämnet för ett ”mentalt 
landskap”. Detta landskap är en blandning av blandning av lärarens egna skolminnen, 
erfarenheter, uppfattning av kursplan och personliga värderingar.66  
 
2.2 Metodisk gestaltning  
Hur en lärare väljer att genomföra sin undervisning är resultatet av en process där beslut tas i 
olika nivåer. Lärarens ”mentala landskap” spelar här en viktig roll för de beslut som läraren 
tar i genomförandet i undervisningen. Resultatet av dessa åtgärder, kunskaper och beslut 
kallar Meyer för ”metodisk gestaltning”. Denna gestaltning kan ses som ett slags summering 
av utfallet av lärarens undervisning. Begreppet innefattar även lärarens personlighet och 
undervisningsstil.67 Jag kommer att använda begreppet metodisk gestaltning som ett sätt att 
beskriva henens undervisning av just klassikerprojektetet. På det sättet blir den metodiska 
gestaltningen ett sätt att beskriva undervisningen av ett moment inom den större 
konstruktionen av svenskämnet. För att kartlägga både den breda konstruktionen av 
svenskämnet och den metodiska gestaltningen av klassikerprojektetet kommer jag att använda 
mig av didaktiska frågor.  
 

 

 

 

                                                 
65 Molloy, Gunilla, 2002, sid 21 
66 Molloy, Gunilla, 2002, s 31 
67 Molloy, Gunilla, 2002, s 40  
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2.3 Didaktiska frågor  
De klassiska didaktiska frågorna är vad, hur och varför. De tyska didaktikerna Werner Jank 
och Hilbert Meyer anser att dessa frågor bör kompletteras med frågor som vem (som ska läsa 
den), när (den skall läsas), var (den skall läsas), och med vem (den skall läsas).68 I sina val av 
material och metoder besvarar en lärare en eller flera av dessa frågor, mer eller mindre 
medvetet. Molloy menar att de didaktiska frågorna kan utgöra ett stöd för läraren: ”Med hjälp 
av de didaktiska frågorna kan läraren få stöd i att förklara innebörden av sina handlingar i 
klassrummet.”69 Den övergripande frågan för varje svensklärare är: varför läser man 
skönlitteratur i skolan? Denna fråga är central för läraren dels för att kunna legitimera ämnet 
inför föräldrar och elever, dels för att underlätta arbetet med de andra didaktiska frågorna; vad 
(som ska läsas) och hur (den ska läsas).   
   Vad – frågan rör själva innehållet och kan på ett övergripande plan besvaras med ett ord: 
skönlitteratur. En något snävare vad-fråga: Vilken typ av skönlitteratur passar just den här 
klassen eller just den här eleven? Kursplanen i svenska anger att ”skönlitteratur bär en del av 
kulturarvet”70, vilket innebär att vedertagna klassiker bör vara ett självklart val för lärare. 
Kursplanen betonar även att skolan ska ta sin utgångspunkt i och utgå ifrån elevernas egna 
läserfarenheter. Vilka klassiker eller böcker som kan spegla ungdomars erfarenheter som ska 
eller bör läsas ger som bekant inte kursplanen någon ledning i. Valet av litteratur kan även 
vara begränsat av praktiska förutsättningar, som tillgång till skolbibliotek och 
klassuppsättningar av lämpliga böcker. Vad-frågan är förknippad med varför – frågan, det vill 
säga vad läraren vill uppnå med läsningen.  
  Hur – frågan rör själva metodiken och är den fråga som dagligen sysselsätter lärare. Hur – 
frågor handlar inte endast om val av bok eller redovisningsmetod, utan kan också vara otroligt 
komplexa, som till exempel hur man gör sina elever till goda läsare. Gunilla Molloy påpekar 
att hur-frågan ställer krav på lärarens kunskaper om litteraturteori och receptionsforskning 
eftersom alla elever inte läser samma bok på samma sätt.71  
   Det är tydligt att de didaktiska frågorna har att göra med lärarens syn på svenskämnet. En 
lärare som ser svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne väljer sannolikt mer 
eller mindre kanoniska texter, medan en lärare som ser svenskämnet om ett erfarenhets- 
pedagogiskt ämne är mer benägen att välja modernare texter som har beröringspunkter med 
elevernas verklighet. Därmed är inte sagt att de två perspektiven inte kan förenas vid läsning 
av vissa böcker. De didaktiska frågorna svarar på hur en lärare konstruerar ämnet, och handlar 
därför om lärarens mentala landskap som jag nämnde tidigare.72  
   Huvudfrågorna för min undersökning är varför och hur, men även vad, vem (ska läsa) och 
med vem (ska boken läsas). Vem - frågan handlar om hur litteratur väljs för olika klasser eller 
elever och med vem-frågan syftar på hur elever samspelar med varandra, vilket är relevant för 
min undersökning eftersom eleverna läser i små grupper.   
 

2.4 Receptionsteoretiska utgångspunkter   
Receptionsteoretikerna Judith Langer, Kathleen McCormick och Louise Rosenblatt utgår alla 
ifrån att meningsskapande sker i en dialog mellan läsare och text. De har utformat teoretiska 
begreppsapparater för att kunna analysera hur läsare möter och skapar förståelse i en text. Jag 
kommer inte att använda mig av Rosenblatts begrepp transaktion eller Langers stadier av 
föreställningsvärldar, eftersom dessa begrepp förutsätter att ett mer omfattande empiriskt 

                                                 
68 Molloy, Gunilla, 2002, s 37 
69 Molloy, Gunilla, 2002, s 39 
70 Kursplanen i svenska, s 1 
71 Molloy, Gunilla, 2002, s 36 
72 Molloy, Gunilla, 2002, s 38  
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material och att jag som forskare följer eleverna under läsningens gång. Istället kommer jag 
att använda mig av Kathleen McCormicks begrepp allmän och litterär repertoar.   
   Allmän repertoar handlar om att varje läsare läser och tolkar en text utifrån våra 
erfarenheter, förkunskaper och attityder. Vi har så att säga en kulturell ram som vi placerar in 
texten i när vi förhåller oss till den.73 Även texten har en allmän repertoar, det vill säga en 
uppsättning av kulturella föreställningar och utgångspunkter. Om läsarens allmänna repertoar 
ligger för långt från bokens kommer inte repertoarerna att matchas, vilket är en förutsättning 
för att eleven ska ta till sig texten. Det betyder inte att elevens och bokens allmänna 
repertoarer måste vara identiska. Tvärtom finns det ett värde i att läsaren genom att förstå 
skillnader mellan bokens värderingar eller kulturella seder och sin egen tids värderingar. På 
det sättet kan ett värdefullt kulturellt utbyte mellan text och läsare ske.74 Om läsaren avvisar 
boken, eller helt enkelt inte förstår den har inte en matchning mellan läsarens och textens 
allmänna repertoar skett.  
   Texten och läsaren har även varsin litterär repertoar. Textens litterära repertoar handlar i 
kort om den litterära strukturen i texten, som till exempel val berättarperspektiv. Läsarens 
litterära repertoar handlar om den vana läsaren har av olika texter. 75 Ju mer läsaren har 
bekantat sig med olika typer av texter och litterära stilar, desto större litterär repertoar har 
hon/han och desto fler typer av böcker kan hon/han ta till sig. Många gånger kan en elevs 
avvisande av en bok handla om att bokens litterära repertoar är främmande för henne/honom. 
Molloy betonar att elevernas litterära repertoar konstrueras även utanför skolans ram, det vill 
säga i de texter de läser på fritiden.76 I det sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till att 
många elever läser andra texter än skönlitteratur på sin fritid som formar deras roll som läsare. 
Ett utvidgat textperspektiv, som inkluderar även andra texter och film, är därför en självklar 
utgångspunkt i min analys.  
   Ett grundantagande för den här undersökningen är att elevernas aktiviteter och läsning 
utanför skolans ramar spelar en viktig roll för hur de läser texterna. Därför har jag valt att 
använda mig av begreppen allmän och litterär repertoar. Jag är medveten om att begreppet 
allmän repertoar är ett brett begrepp som inte lätt låter sig fångas i en begränsad 
undersökning som denna. Därför kommer jag inte heller att göra anspråk på att få fram en 
komplett bild av intervjupersonernas allmänna repertoar.  
  

                                                 
73 Molloy, Gunilla, 2002, s 61 Eftersom jag inte har kunnat få tag på originalverket använder jag mig av Gunilla 
Molloys presentation av Kathleen McCormicks teorier.  
74 Molloy, Gunilla, 2002, s 67 
75 Molloy, Gunilla, 2002, s 69 
76 Molloy, Gunilla, 2002, s 70  
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3. Metod  
3.1 Urval  
Jag har intervjuat en lärare och fyra elever ur en klass åtta. Läraren och klassen valde jag 
eftersom jag vikarierat i den klassen tidigare. Jag har dock inte varit någon längre tid i 
klassen, till exempel under min praktik. Läraren hade planerat ett undervisningsmoment om 
klassiker som passade mitt intresse för ämnet. Eleverna för intervjuerna valde jag utifrån de 
svar de gett i en inledande enkät om läsvanor. Jag valde två tjejer och två killar. Av de fyra 
eleverna uppgav en tjej och en kille att de läser skönlitteratur på fritiden, medan en tjej och en 
kille uppgav att de inte läser på fritiden.  
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag inledde min undersökning med en enkät som innehöll öppna frågor. Den fungerade som 
ett underlag för intervjuerna och de syftade även till att undersöka klassens läsvanor och 
attityder till läsning. Jag informerade eleverna om forskningsetiska aspekter av 
undersökningen, det vill säga att de inte namnges i undersökningen och att jag inte kommer 
att diskutera de svar de ger i intervjuer och enkät med läraren. Nackdelen med enkäten som en 
avmätare av attityder till läsning och skönlitteratur i allmänhet är att det kan vara svårt att få 
uttömmande svar på frågor som ”Varför tror du att man läser skönlitteratur i skolan?” i 
enkäter. Detta påpekas av Johansson och Svedner i examensarbetet i Lärarutbildningen.77 I 
samråd med min handledare har jag ändå valt att använda mig av öppna svar eftersom jag 
tyckte att det var intressant att få ett bredare perspektiv i dessa frågor. Enkäterna fungerar som 
ett slags mått på hur klassen i stort upplever läsning på ett generellt plan och är tänkta som ett 
komplement till de mer djupgående intervjuerna. Ytterligare ett syfte med enkäterna var att 
undersöka eventuella skillnader mellan tjejers och killars upplevelse av läsningen.   
   Med läraren gjorde jag en kvalitativ intervju med fasta frågeområden. Eftersom jag ville få 
en bild av hur hon konstruerar svenskämnet inledde jag med frågor om hennes inställning till 
skönlitteraturens ställning i svenskämnet, för att sedan gå in på hur undervisningen med 
klassikerna förhöll sig till den ramen.  Intervjuerna med eleverna utgick även de från fasta 
frågeområden. Frågeområdena för lärar- och elevintervjuerna finns bifogade i bilaga två och 
tre, medan enkäterna finns i bilaga fyra och fem. Jag har av utrymmesskäl tagit bort de 
blankrader under varje fråga i elevenkäterna.  
 

3.3 Procedur  
Av 24 elever var sex elever frånvarande vid första enkäten. Dessa gjorde enkäten några dagar 
senare. Eftersom omständigheterna var likadana gjorde jag bedömningen att resultatet inte 
påverkades av att de gjorde den vid det andra tillfället. Den avslutande enkäten gjorde hela 
klassen utom de elever jag djupintervjuade, eftersom frågorna rörde samma områden.  Av 20 
elever var 18 närvarande, varav nio var killar och nio var tjejer. De fick skriva hur länge de 
ville, dock inte längre än lektionen varade.  En svaghet i utformningen av enkät 2 var att den 
riskerade att utesluta svar om läsningen från de elever som läst stora delar av boken, (se bilaga 
5), varför jag informerade eleverna om detta vid tillfället för enkäten.   
   Intervjun med läraren gjorde jag en fredag då hon hade en lång håltimme. Vi satt i ett 
grupprum i anslutning till arbetsrummet och intervjun spelades in på band. Inledningsvis tog 
vi en kopp kaffe och lite fikabröd. 20 minuter innan intervjun fick läraren mina frågeområden 
så att hon kunde förbereda sig något. Intervjun varade i en timme. Intervjuerna med eleverna 
gjordes i ett annat grupprum. Alla elevintervjuerna bandades utom en, vars svar jag istället 
antecknade. En av intervjuerna fick jag göra om, eftersom tekniken krånglade. Eftersom jag 
var tvungen att ha målsmans godkännande för bandning av eleverna, ringde jag till samliga 
                                                 
77 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 2006, sid 31  
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föräldrar och frågade dem. Att dela ut lappar hade varit ett alternativ, men det är alltid svår att 
veta hur lång tid det tar att få in lapparna. Samtliga elever fick frågeområdena en kvart i 
förväg så att de fick en stund på sig att fundera över frågeställningarna och eventuellt skriva 
några stolpar.  
 

3.4 Bearbetning av materialet  
Alla intervjuer transkriberades ordagrant på dator och enkäterna sammanställdes i tabeller 
fråga för fråga med en kolumn för tjejernas svar och en kolumn för killarnas. Jag utgick 
därefter från de mönster som var uppenbara, vilket oftast var mönster som utmärkte killarna 
och tjejerna som två grupper. Eftersom min studie är kvalitativ diskuterar jag inte i exakta 
termer som procent, utan jag använder mig av uttryck som ”ett flertal”, ”nio av tio”, eller 
”samtliga”.  De svårigheter jag stött på under min bearbetning av framför allt den andra 
enkäten var det faktum att eleverna läser så många olika böcker. Det hade varit lättare att 
jämföra elevernas upplevelser om de hade läst samma bok.  
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4. Resultat  
Inledningsvis presenteras skolan och läsprojektet med klassiker. Sedan följer resultatet för 
enkäterna och intervjuerna. Intervjuerna med eleverna har jag valt att presentera var för sig, 
eftersom jag anser att framställningen av varje elevs bakgrund är viktig för förståelsen för 
hennes/hans förståelse av boken. Inledningsvis redogör jag för intervjuerna med Petra och 
Anders, som uppgav att de sällan respektive aldrig läser skönlitteratur på fritiden. Sedan följer 
intervjun med Olle och Cecilia, som båda uppger att de läser mycket på fritiden.  
   Mina citat är för det mesta ordagranna, med undantag för vissa formuleringar som är 
utpräglade för talspråket. Jag tagit fasta på att det inte alltid anses etiskt att citera personer helt 
ordagrant, eftersom talspråk ibland kan uppfattas på ett negativt sätt när det förekommer i 
skrift. Namnen på intervjupersonerna är fingerade.  
 
 

4.1 Presentation av skolan  
Skolan som undersökningen är gjord på är en högstadieskola med 450 elever fördelade på 7 
arbetslag. Ett arbetslag består av 6-8 lärare och en klass i varje årskurs. Från början var skolan 
ett läroverk, vilket gör att lokalerna känns pampiga med hög takhöjd och stora, vackra fönster. 
Från klassens klassrum har man vacker utsikt över havet och staden. Upptagningsområdet 
består av till största delen villaområden. Skolans kultur präglas av ett nedärvt fokus på 
kunskapsmål och ordning, samtidigt som arbetslagen har stort inflytande över undervisningen.   
 

4.2 Presentation av läsprojektet med klassiker  
Läsprojektet med klassiker är indelat i fyra faser: läsning av bok, diskussion om boken i 
grupper, redovisning och avslutande prov. Varje elev väljer en klassiker och arbetar sedan i 
smågrupper. I gruppen diskuteras aspekter av boken som sedan resulterar i en redovisning 
inför klassen. Redovisningen ska innehålla ett författarporträtt, beskrivning av de viktigaste 
huvudpersonerna och tre viktiga händelser i boken. Gruppen ska även skriva en recension och 
ett författarporträtt. Under redovisningarna ska eleverna ta anteckningar och lyssna 
uppmärksamt, för att sedan kunna skriva ett avslutande prov. Inledningsvis fick eleverna 
momentets syfte och upplägg på ett papper, vilket bifogas i bilaga 1. Läraren har skrivit mål 
att sträva mot ur kursplanen och sedan angivit vilka mål de ska uppnå. Mål att uppnå handlar 
om de specifika uppgifter som ska utföras under momentet, som ”läsa en klassiker” och 
”lyssna och föra anteckningar om det dina klaskompisar berättar om sina böcker”. De 
strävansmål som momentet innefattar är:  
 

- att utveckla lust att lära genom att läsa litteratur  
- att få möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider.  
- Att utveckla förmågan att hämta information från olika källor samt tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap  
- Att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift  

 

 

4.3 Intervju med läraren Anna  
Anna har arbetat som lärare i 20 år och har ett brinnande intresse för litteratur. En person som 
har betytt mycket för henne är Bengt Brodow, som hon hade som lärare under sin utbildning. 
På åttiotalet, när Anna examinerades, var fokus inställt på litteratur och stark kritik riktades 
mot läromedel och fylleriövningar. Hon har därför alltid strävat efter att ha skönlitteratur som 
utgångspunkt i sin undervisning. Privat läser Anna mest biografier, vanlig skönlitteratur och 
ungdomsböcker. Hon har en viss skepsis mot att läsa deckare, även om hon vet att 



 - 16 - 

deckargenren har utvecklats mycket de senaste åren. Hennes läsning i professionen 
underlättas av att de på skolan har bokcirklar, som syftar till att svensklärarna ska kunna tipsa 
varandra om nya böcker. Över huvudtaget är Anna en person som strävar efter att skaffa sig 
ny kunskap och inspiration genom kurser och vidareutbildningar. Samarbetet med andra 
svensklärare på skolan fungerar bra, och Anna planerar och genomför en hel del projekt med 
läraren i parallellaget.   
   Anna tycker att läsning av skönlitteratur i skolan ska syfta till att skapa lust att läsa eftersom 
ungdomar inte har lika mycket tid för läsning på fritiden som förr. Anna betonar läshastighet 
och läsförmåga som viktiga färdigheter att ha i vårt samhälle och att hon märker att det finns 
en medvetenhet om detta bland eleverna. Att läsa mycket ger enligt Anna både läsfärdighet 
och läshastighet, varför mängdträning är något de bör ha med sig inför gymnasiets kurser. 
Centralt för läsningen är dock själva upplevelsen av boken:  

 
Men det viktiga är ju läsupplevelsen, att vi hittar personligheter, 
händelser, företeelser som vi kan lyfta upp och diskutera och se, vad 
tycker vi? Vad tänker vi om det här? Tar vi ställning? Kan vi 
argumentera för eller emot? Att man lyssnar på varann, man lär ju 
känna varann av att höra vad andra tycker och tänker.  

 
Läsningen av böcker som engagerar eleverna gör även att eleverna utvecklas personligt. Anna 
nämner läsningen av Sandor/Ida, där eleverna fick ta ställning till personernas handlingar i 
boken. Samtidigt som det blir lättare att diskutera personer i boken istället för att behöva 
lämna ut sig själv, leder till exempel tre-hörn-övningar till att de tar ställning i sitt privata liv, 
menar Anna.  
   Eftersom mängdträningen är en viktig del av Annas syn på läsning, är grundtanken att de 
alltid ska läsa en bok, och tid för läsning av boken ges varje vecka. Det finns god tillgång till 
böcker, både hos Anna i arbetsrummet och i skolbiblioteket. Anna påpekar på att det 
förutsätter att hon själv har läst en hel del böcker och kan tipsa eleverna om bra böcker. 
Läsningen sker både individuellt och gemensamt. I sjuan läser eleverna noveller gemensamt 
och sen har laget två klassuppsättningar som används: I taket lyser stjärnorna av Johanna 
Thydell och Sandor/Ida av Sara Kadefors. I övrigt finns inga gemensamma klassuppsättningar 
på skolan. Anna poängterar att arbetet med böcker varierar från projekt till projekt, men 
gemensamt är att olika typer av färdigheter tränas i läsprojekten, som högläsning, skrivning 
och diskussioner. Ibland ser de på film i anslutning till läsningen. I ett projekt gjorde eleverna 
digitala berättelser av en utvald sekvens i boken och det var mycket uppskattat.  
    Elevernas enskilda läsning redovisas i form av en bokrecension. Uppgifterna eleverna utgår 
ifrån handlar om att beskriva handlingen, tid och miljö och beskriva personerna i boken. 
Dessa uppgifter kommer från nationella provet i svenska, vars muntliga del går ut på att 
eleven ska kunna redogöra för dessa faktorer efter att ha lyssnat på en text. Anna har även bett 
eleverna plocka ut citat och motivera varför de citaten är viktiga för innehållet i boken, eller 
att de får citat som de ska motivera på vilket sätt det har med temat i boken att göra. Även 
detta moment kommer från nationella provet.   
     Anna menar att bokrecensionerna inte bara tränar eleverna inför nationella provet, utan att 
det ger både förståelse på ett ytligt och ett djupt plan. Ytförståelsen handlar om att kunna 
redogöra för handling, tid och miljö, samt att kunna redogöra för hur personerna i boken är. 
Djupförståelsen handlar om att på ett djupare sätt ta sig an boken:  
  

När det gäller djupförståelsen då vill man ju att de hittar vad det är 
författaren vill med boken. Vill den bara roa eller vill den ge oss en idé om 
vad som är rätt och fel? Har man förstått budskapet och kan man 
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argumentera för det har man ju en mycket djupare läsförståelse. Det försöker 
jag komma åt. 

 
Anna tränar eleverna i att nå denna djupförståelse genom samtal med eleverna, då de 
tillsammans försöker nysta i hur karaktärerna utvecklas eller varför något händer på det ena 
eller andra sättet. Hon menar dock att det är svårt att hinna med det när eleverna läser enskilt, 
utan då sker det med de elever som vill prata. Vid gemensam läsning är det mycket lättare 
eftersom man kan diskutera gemensamt. Ibland ser Anna det som en fördel att inte ha läst den 
bok som eleven läser, eftersom det då blir elevens tolkning som blir central, istället för att hon 
som lärare styr det eleven bör komma fram till.  
   Anledningen till att Anna vill läsa klassiker med eleverna är att de ska bli lite allmänbildade. 
Eftersom både personer och handling ur böckerna förekommer i så många sammanhang är det 
värdefullt att ha en viss kännedom om dem. Anna ser därför klassikerprojektetet mer som en 
orientering än som läsning för igenkänning. ”Klassikerna berör dem inte just nu, mer än att 
det är en spännande historia”, menar hon. Dessutom ville hon få in kursplanens mål om att 
eleverna ska läsa skönlitteratur från olika tider och bekanta sig med olika författarskap. Anna 
hoppas på att åtminstone några av eleverna ska känna att de ”övervinner sig själva” när de 
lyckas läsa en äldre bok. Utöver läsningen får eleverna även träning i samarbete i grupp och 
muntlig framställning i sitt arbete med klassikerna.  
   Anna var från början lite tveksam till om klassen skulle hinna med att läsa klassikerna under 
vårterminen, så hon frågade eleverna vad de tyckte. Eftersom de ville börja läsa redan innan 
påsklovet blev introduktionen till momentet lite hastigt och sponant. Anna började med att 
låta dem skriva under fem minuter vad de tänkte på när de hörde ordet klassiker, och det 
visade sig att de flesta elever skrivit ungefär samma saker: att det var en gammal bok som 
fortfarande läses. Sedan presenterade Anna kort varje bok och påpekade vilka böcker som var 
svårlästa. Vissa böcker fanns även att tillgå i en lättläst version.. Eleverna valde sedan varsin 
bok fick ett papper med strävansmål, uppnåendemål och hur de ska redovisa sina böcker. 
Eftersom det har varit ont om tid har Anna inte kunnat arbeta så som hon gjort med tidigare 
årskurser, då eleverna har diskuterat böckerna under läsningens gång. Nu läste eleverna först 
klart boken och sedan diskuterade de i grupperna.  
   Anna uppmanade även grupperna att diskutera samhällssyn och människosyn i böckerna. 
De skulle diskutera vilka fördomar som fanns i böckerna, vilka av dem som fortfarande finns 
kvar och vilka som är tidstypiska för den tiden. Den typen av ideologikritik tycker Anna är 
viktig att eleverna får chans att diskutera, samtidigt som hon inte tycker att det får ta hur 
mycket tid som helst. Hon öppnar diskussionen, och sedan får eleverna diskutera fritt.  
   Anna ställer sig mycket skeptisk till tanken på en kanon som alla lärare måste följa, men 
säger att det skulle finnas ett visst värde i ett slags tipslista. En kanon leder enligt henne lätt 
till att litteraturvalet fastnar i en viss tid. Hon tar som exempel en antologi med noveller där 
ingen av novellerna var yngre än 50 år. Istället för att statsmakten bestämmer uppifrån vad 
som ska läsas menar Anna att lärare ska inspireras, gå på kurser och introduceras till bra 
litteratur. Hon refererar till en undersökning som Sveriges Radio har gjort om vilka böcker 
som läses på högstadiet runt om i landet. Den visar att många skolor läser just I taket lyser 
stjärnorna och Sandor/Ida. ”Det visar också att det bildas en spontan kanon”, menar Anna.  
   Anna citerar Ellen Keys berömda citat om att bildning är det som är kvar när vi har glömt 
att vi lärt oss. Anna skiljer mellan en djup typ av bildning och ett slags orientering, som hon 
menar att klassikerprojektet är ett exempel på. Hon säger att hon fått höra från elever från 
tidigare årskurser att de förstod först efter redovisningarna vad klassikerläsningen egentligen 
syftat till. Hon ser kunskaper om författarna och karaktärerna som ”krokar” att hänga upp 
vidare kunskaper på. Om skolans uppgift säger hon:  
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Det är inte säkert att vi i skolan gör den här djupa bildningen, men vi 
kan ge dem en orientering som gör att det blir lättare att ta till sig 
kunskap ute i världen sen.   

 

4.4 Resultat av den första enkäten 
Klassen som helhet har ganska stor vana vid läsning. Enkäten visar att det är få elever som 
uppger att de aldrig läser. Endast fem personer, varav samtliga är killar, säger att de aldrig 
läser skönlitteratur på fritiden. En återkommande faktor som kommer upp är bristen på tid för 
läsning. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan killars och tjejers medievanor och 
läsvanor.  
   Killarna säger att de sitter längre både framför datorn och framför Internet. Tjejerna 
uttrycker en tveksamhet när de ska uppge ett ungefärligt antal timmar som de spenderar 
framför Internet och TV varje vecka. Medan killarna endast skriver timantal skriver tjejerna 
kommentarer som ”kollar inte så mycket på TV”, ”förut satt jag jättemycket, men inte 
längre”, inte så värst ofta, får ofta klagomål av kompisar som tycker att jag aldrig sitter.” 
Valet av program eller aktivitet skiljer sig också markant åt. Generellt så ser killarna på Tv-
program som Simpsons, Lost och CSI, medan tjejerna ser på Top Model, Desperate 
Housewives och Oc. På Internet säger 10 av 12 killar att de spelar spel. Av tjejerna säger 
ingen att de spelar, utan de allra flesta använder Internet för att chatta med kompisar eller 
kolla i bilddagböcker. Tre av tjejerna nämner att de använder Internet för skolarbeten.  
   Medan killarna uppger titlar och författare på böcker de läser på fritiden, skriver tjejerna 
både titlar och genrer. Exempel på genrer och stilar som tjejerna tar upp är romaner, 
ungdomsböcker, poesi, noveller, deckare, komedier, känslosamma böcker. Killarna tar 
exempel som Da Vincikoden, Änglar och demoner och Leif GW Persons böcker.  
   Bra böcker enligt många tjejer är böcker som behandlar kärlek och känslor. De nämner även 
värden som ”rolig”, ”udda”, ”komisk” och ”realistisk”. Ett återkommande svar i enkäten är att 
en bra bok är en bok man kan känna igen sig i, eller leva sig in i. Utöver beskrivningar av 
själva böckerna ger tjejerna svar på vad läsningen ger dem som läsare: ”en som väcker många 
tankar”, ”som ger inspiration”, ”tankeväckande”, ”en bok man inte kan sluta tänka på även 
när man tvingar sig själv att lägga ner den”. Gemensamt för killarna och tjejerna är att de 
tycker om spännande böcker. Killarna nämner även att en bra bok har en tät och innehållsrik 
handling: ”inte allt för sega mellanrum”, ”inte så jättelång”, ”alltid händer något”. Några 
killar nämner att en bra bok gärna får ha med historia att göra. Killarna ger uteslutande kortare 
svar och motiveringar på frågor om läsvanor än vad tjejerna gör.  
   Endast tre elever skrev ”vet ej” eller lämnade blankt på frågan om varför man läser 
skönlitteratur i skolan. De allra flesta ger svar som har med ökad läsförmåga att göra, såsom 
att lära sig läsa olika sorters böcker, träna sig att läsa och ha erfarenhet av läsning. Dessutom 
är det flera som skriver att det är för att bli allmänbildad. Ökat ordförråd är även ett värde som 
flera elever nämner. Två killar nämner styrdokumenten: ”Skolverket säger så” och ”För att 
det står i läroplanen”. Av tjejerna är det tre som skriver att läsning handlar om att lära sig mer 
om livet:  

För att få reda på hur andra har det, leva sig in i någon annans liv,  
och känna medkänsla 
För att få en inblick om livet ur olika perspektiv  
För att få en ny syn på saker 

 
Med undantag för tre killar tyckte de flesta att det är roligt eller ganska roligt att arbeta med 
skönlitteratur i skolan. Tjejerna är mest positiva och killarna skriver ibland lite vaga svar som 
”roligare än grammatik och matte” eller ”kul med omväxling”.   
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4.5 Resultat av den andra enkäten  
I den andra enkäten fick eleverna skriva om dels sina upplevelser av läsningen och dels om 
hur de uppfattade arbetet i grupperna. Fem killar och tre tjejer hade inte läst färdigt böckerna, 
men de hade ändå läst mer än hälften och kan därför uttala sig om boken. Av de 20 elever 
som svarade på enkäten tyckte sex elever, tre tjejer och tre killar, att boken inte var bra alls. 
De flesta killarna skriver att boken var bra, ganska bra eller okej. Av tjejerna är resultatet 
detsamma med undantag för två tjejer som skriver om sin bok att den var ”jättebra” och 
”himla bra”. Gemensamt för både killar och tjejer är att de reagerar på att språket är 
svårtillgängligt. Några av killarna har försökt läsa originalboken, men har sedan övergått till 
en lättare version eftersom de upplevde att språket var för svårt.  
   På frågan om de tycker att de har lärt sig något av att läsa boken uppger en av killarna som 
läste Robinson Kruse att han har lärt sig något: ”att man kan göra glasyr av havsvatten…” 
Fem tjejer skriver att de har lärt sig något och det handlar främst om förhållningssätt till olika 
företeelser i livet: ”man kan klara allt om man verkligen har vilja”, ”att man inte behöver vara 
rädd för döden”, ”hur mycket folk offrar för dem de älskar”.  
   Gruppsamtalen tycker de allra flesta elever har varit mycket givande eftersom det har gett 
dem en möjlighet att höra hur andra elever har uppfattat delar av boken. En tjej uttryckte en 
skepsis mot upplägget att diskutera i smågrupper och menade att det hade varit bättre att 
diskutera i helklass. En annan tjej uttrycker att hon upplevde att de andra i gruppen inte tog 
henne på allvar.  
 

4.6 Intervju med eleven Petra  
Petra anger i sin enkät att hon ganska sällan läser böcker, och om hon läser så är det 
spännande böcker. Hon är mycket aktiv i ett fotbollslag, vilket gör att hon har träning tre 
gånger i veckan och matcher på helgerna. Utöver det sitter hon en hel del vid internet och 
chattar och lyssnar på musik. Hon har dock haft mer tid för läsning och säger att hon tycker 
om att läsa.  
  Petra har läst nästan hela Skattkammarön och tyckte att den var väldigt bra: ”den var 
spännande och lärorik, man lärde sig att inte lita för snabbt på människor”. En speciell 
händelse i boken som hon tyckte var extra bra var när han låg i äppeltunnan och man fick reda 
på att han var en förrädare. Petra tycker att boken var lättläst och kan inte komma på något 
som hon tyckte var konstigt eller något hon inte direkt förstod. Hon tycker att det har varit 
givande att arbeta i grupperna, eftersom man lär ifrån varandra: ”Någon kanske uppfattar 
något som man själv inte förstod”. Petra säger att de mest har haft enskilt arbete innan och att 
hon verkligen tycker att grupparbete är roligt. Det som dock kan vara lite tråkigt är att vissa 
grupper inte fungerar, ”eftersom vissa åker snålskjuts på andra”. Petra tycker att ett annat 
roligt sätt att arbeta med skönlitteratur skulle vara att dramatisera delar av boken.    
   En bok som Petra skulle vilja arbeta med i skolan är Pojken som kallades det, eftersom den 
är gripande och gör att man får perspektiv på sitt eget liv, ”man förstår att de problem man har 
är så futtiga”. Bra böcker enligt Petra är just böcker som är känslosamma, som gör att man 
kan leva sig in i huvudpersonen har det.  
 

4.7 Intervju med eleven Anders  
Anders har ett brinnande intresse för spel på internet, i synnerhet World of Warcraft. Han ser 
också en hel del på TV och är med kompisar på fritiden. Han säger att han läser en hel del på 
fritiden, men inte böcker. Som exempel ger han stories till olika quester på War of Warcraft. 
Det är texter som ger bakgrund till de karaktärer som är med i spelet.  
   Anders har läst Skattkammarön, men har inte läst ut riktigt hela eftersom han varit sjuk. Han 
säger att han har läst den tidigare och sett filmen. Han säger att det inte riktigt är hans typ av 
bok, men att han ändå tror att det är den roligaste av klassikerna. Början på boken tycker han 
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var seg, eftersom det inte var något spännande som hände och som fick honom att vilja läsa 
vidare. Han förklarar att han tyckte att boken var långtråkig: ”dom gör ju inte så mycket, dom 
bara pratar, typ. Ibland är det lite väl många sidor utan att det händer nåt och så där.” Anders 
nämner även att själva stilen känns gammaldags och lite jobbig att läsa.   
   Anders ingår i en grupp om fyra killar och han säger att det har varit väldigt roligt att arbeta 
i gruppen. Han säger att de faktiskt har lyckats jobba, trots att de är fyra killar som gärna 
pratar om annat. Anders tycker att det har varit roligare att prata om boken än att skriva om 
den. Överlag tycker han att det är jobbigt att skriva så mycket om de böcker de läser i skolan: 
”visst, det är väl roligt att vi läser i skolan, men sen ska vi skriva en dubbelt så lång uppsats 
om den… det är lite jobbigt. Det skulle de gärna få dra ner på”. På frågan vad han skulle vilja 
läsa mer av i skolan nämner han serier och ”mer spännande böcker där det händer lite mer.”  
 
 

4.8 Intervju med eleven Olle   
På fritiden spelar Olle innebandy, träffar kompisar och spelar communityspel på Internet. Vid 
sidan av Internet och TV läser Kalle tidningar, serier och böcker. Han uppger att han precis 
har läst Små citroner gula av Kajsa Ingmarsson, eftersom hans mamma hade köpt den. Han 
säger att det är hans mamma som läser i familjen, eftersom hans pappa inte har tid. Det händer 
då och då att han pratar om böcker med sin mamma.  
    Olle har läst hela Ivanhoe. När han valde den kände han bara till lite om handlingen, 
eftersom han inte har sett filmen. Olle omdöme om boken är att den var både seg och 
intressant. Eftersom han alltid varit intresserad av riddare och tornerspel, så tyckte han att det 
var intressant att få lära sig mer. Däremot tycker han att det var lite svårt att komma in i 
boken: ”den var lite långtråkig, det hände inte så mycket i början och så”. En annan aspekt 
som gjorde boken lite seg var personbeskrivningarna, som Olle tycker var lite väl detaljerade. 
Han tyckte att det var lite konstigt att boken hette Ivanhoe, eftersom den inte handlade så 
mycket om honom, utan mer om Isak och hans dotter. På frågan om han reagerade på något 
särskilt i boken säger Olle att personerna i böckerna gjorde ganska annorlunda saker: ”de 
kidnappade folk för att försöka gifta sig med kvinnorna. Det är såna saker man aldrig skulle 
komma på tanken att göra… (skratt) De är lite konstiga i böckerna”.  
  Olle arbetar med en annan kille, och det gör enligt Olle att det inte blir så mycket prat om 
annat. Han är mycket positivt inställd till grupparbete och säger att de oftast läser enskilt och 
lämnar in recension. Han tycker att det är intressant att diskutera boken med någon annan, 
eftersom man upplever boken annorlunda. Olle säger att ”man lär sig ju mycket av att läsa 
äldre böcker. Man får kunskap om de böckerna.” I gruppen har de på lärarens initiativ har 
diskuterat boken ur ett jämlikhetsperspektiv. Han säger att de kom fram till att de inte var så 
snälla mot andra människor, till exempel judarna och kvinnor.  Exempel på böcker som Olle 
skulle vilja i skolan är Mats Wahls böcker om John-John, eftersom de är skrivna på ett sätt 
som gör att man förstår hur det känns att vara i John-Johns situation: ”man förstår nästan hur 
det skulle vara att ha det så själv”.   
 

4.9 Intervju med eleven Cecilia  
Cecilia är en mycket van läsare som läser stora mängder litteratur på sin fritid. Hon tittar inte 
så mycket på TV och går bara ut på Internet för att söka fakta till skolarbeten och maila 
kompisar ca 2 timmar i veckan. Hon skriver i den första enkäten att hennes favoriter är Emily 
Dickinson, E.A Poe och William Blake. För tillfället läser Cecilia Anna Karenina av Leo 
Tolstoj. Helst läser hon engelska böcker på originalspråk, eftersom hon tycker att mycket av 
betydelsen går förlorad vid översättning. En bra bok enligt Cecilia är just en bok som ger en 
saker att fundera på och som man inte kan sluta tänka på när man läser den:  
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Vad man än gör så tänker man på boken, man associerar boken med livet 
och tänker mer, utvecklar… det är en bra bok. Man börjar undra och 
fråga sig själv om saker.” 

   
 I Cecilias grupp är de två tjejer och hon tycker att det har varit väldigt intressant att arbeta i 
gruppen eftersom hon fick en chans att diskutera boken med någon annan. Det skiljer sig från 
hur de brukar arbeta med skönlitteratur i klassen, menar Cecilia: ”vi brukar mest läsa böcker 
och redovisa dem skriftligt”.  
   Cecilia har läst Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Hon säger att det var en väldigt bra 
bok, men att hon tyckte att den var lite ovanlig i sitt upplägg: ”Man får en känsla av att 
Phileas Fogg är huvudpersonen, men det är mest Passpartout som man får medkänsla med, det 
är han som det handlar om.” Hon tycker dock inte att det störde hennes läsning, utan att det 
var ett intressant sätt att berätta på: ”det var mer som att man berättade Phileas Foggs historia 
genom Passpartout”. Cecilia säger att hon känner igen sättet att berätta på från andra böcker 
och att hon även känner igen Jules Vernes stil, eftersom hon läst Resa till Jordens mittpunkt.  
   Cecilia tyckte att det var intressant att det var så mycket information i boken: ”det var en 
ganska lärorik bok, samtidigt som det var en bra roman”. Hon nämner att man får veta mer 
om indisk och japansk kultur när huvudpersonerna var i de länderna. Ett märkligt exempel på 
indisk kultur tyckte Cecilia var när de skulle bränna Miss Sarouda för att hennes man hade 
dött. Cecilia reagerade även på att Miss Sarouda hade en så marginell roll i boken. Hon 
räddades visserligen av männen men sen ”behandlade de henne som en porslinsdocka”. 
Cecilia säger att det var intressant att Miss Sarouda trots det var den som friade i slutet.  
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5. Sammanfattning och diskussion    
Resultatet visar att grunden i Annas konstruktion av svenskämnet bygger på ett brinnande 
intresse för litteratur. Hennes motstånd mot läromedel och fylleriövningar visar att hon intar 
ett mer innehållsinriktat förhållningssätt till de färdigheter som svenskämnet innehåller, 
snarare än ett litteraturhistoriskt- eller färdighetsperspektiv. Med skönlitteraturen som 
svenskämnets kärna strävar hon således efter att integrera färdigheter som till exempel 
skrivning och muntlig framställning. Exempelvis får hon in nians skrivkurs i ett arbete med en 
skönlitterär bok. Hennes konstruktion av svenskämnet präglas även av hennes personliga 
intresse, det vill säga hennes egna litterära repertoar. Det är intressant att notera att Anna 
uppger att hon läser även ungdomsböcker på sin fritid. Detta är ett sätt att själv kunna visa sig 
som läsare i klassen och ett sätt att kunna samtala med eleverna om böckerna. Därmed visar 
sig också Anna som läsare för elever, vilket är oerhört viktigt eftersom det innebär att lärare 
och elever får en möjlighet att tillsammans ställa frågor till och resonera kring böckerna. Att 
läraren visar sig som läsare är enligt Gunilla Molloy en mycket viktig aspekt av lärarrollen.78  
   Anna konstaterar att klassikerprojektet skiljer sig markant från övriga läsprojekt, där 
läsningen är mer fokuserad på själva läsupplevelsen. I läsningen av klassiker är det mer en 
fråga om att bli allmänbildade, det vill säga känna till böckernas handling och huvudpersoner, 
samt i viss mån kunna analysera vissa samhälleliga aspekter av böckerna. Hennes upplägg 
visar att hon är klar över varför hon vill att eleverna ska läsa böckerna och hennes val av just 
dessa böcker utgår från det syftet. Anna är därmed fullt medveten om och agerar utifrån de 
didaktiska frågorna vad och varför. Hennes val av böcker till klassikerprojektet utgår från 
böcker som hon tycker innehåller motiv och karaktärer som är vanligt förekommande i vår 
kultur. Det faktum att Anna ställer tveksam till en kanon handlar om att hennes val av böcker 
bottnar i en övertygelse om att själva läsupplevelsen står i centrum, och att det vore förödande 
för läsintresset att tvinga på elever texter som de inte kan ta till sig. Hennes utgångspunkter 
stämmer väl överens med den receptionsforskning som under senare år visat på betydelsen av 
att elever läser texter som de kan relatera till. 79  
   Anna tar upp det faktum att det råder en spontan kanon i skolorna och att den bland annat 
innehåller Sandor/Ida och I taket lyser stjärnorna. Denna spontanitet skulle kunna sägas 
motsvara Blooms tankar om att endast de böcker som är estetiskt bra tillhör den västerländska 
kanon.80 Istället för Blooms estetiska värden är den gemensamma nämnaren för dessa böcker 
den erfarenhetspedagogiska lämpligheten, det vill säga att många ungdomar kan känna igen 
sig i dessa böcker. Därmed utgår många lärare, liksom Anna, utifrån ett 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv när de väljer böcker, och det märks tydligt att Anna känner 
sig stärkt i att göra samma val som andra lärare.     
   Valet av de böcker som ingår i projektet med klassiker handlar dock om andra 
urvalsgrunder. Valet styrs av hennes uppfattning om dessa böcker i större utsträckning än 
andra innehåller kulturella referenspunkter som eleverna bör känna till, men hon 
problematiserar inte sina val i min intervju med henne. Detta faktum tyder på att hon 
omedvetet ställer upp på ett slags kanon, vilket hon säkerligen inte är ensam om. Det hade 
därför varit intressant att närmare studera hur hennes val av dessa böcker gick till. En 
intressant fråga skulle ha varit vilka böcker hon inte valde att ta med i projektet, inte minst för 
att hennes val kraftigt påverkar elevernas uppfattning om vilka böcker som förtjänar att kallas 
klassiker.   
   Att Anna sätter själva upplevelsen av läsningen i centrum gör att hon framför allt ser 
läsningen som en personlighetsutvecklande faktor. Hon strävar efter att eleverna ska ta 

                                                 
78 Molloy, Gunilla, 2002, s 323 
79 Se Molloy, Gunilla, 1996, 2002, Malmgren, Lars-Göran 1986, 1996, Ulfgard, Maria, 2002.  
80 Bloom, Harold, 1995, s 50 
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ställning och diskutera tillsammans vad boken vill säga. Hennes perspektiv är därmed 
erfarenhetspedagogiskt. Samtidigt är hennes upplägg präglat av det nationella provet i 
svenska, vilket gör att det även finns fokus på litterär analys i hennes metodiska gestaltning. 
Den litterära analysen går ut på analys av huvudpersoner, tid, miljö och redogörelse för 
handlingen syftar till att ge eleverna en ytförståelse för boken och träning inför NP. Därtill vill 
Anna att eleven ska nå en djupförståelse, vilket innebär att eleven har förstått vad boken och 
författaren vill förmedla. Författarens intention och mening ska dock jämföras och speglas i 
ljuset av elevens egna föreställningar om världen. Molloy menar att det finns risker med att 
ställa frågor som ”vad tror du att författaren ville säga med den här boken?” innan eleven fått 
en chans att först konstruera sin egen mening, eftersom det antyder att det finns en på förhand 
given mening och ett korrekt svar. Risken är att eleven i för stor utsträckning uttrycker det 
som hon/han tror förväntas av henne/honom, snarare än att koncentrera sig på sin egen 
tolkning.81 Anna visar dock en känslighet inför denna problematik, då hon konstaterar att det 
faktiskt kan vara bra att hon som lärare inte har läst de böcker som de läser individuellt: ”då är 
de mer fria, då kan jag inte styra…”  
   Frågan om hur man lär elever förbättra sin djupförståelse är intressant. Anna uttrycker en 
tilltro till mängdträning, och det är naturligtvis ett sätt att vänja sig vid olika sorters texter och 
därmed bli en mer van läsare. Samtidigt finns det många lärare som uttrycker en frustration 
över att trots att deras elever läser mängder av böcker som de själva får välja, förbättras inte 
deras läsförståelse i en djupare mening.82 Den uppdelning i ytförståelse och djupförståelse är 
en del Annas svar på frågan hur, men det är inte helt klart hur ytförståelsen hänger ihop med 
djupförståelsen. Här är det tydligt att Anna ansluter sig till Gunilla Molloys tankar om att 
litterära begrepp kan fungera som ett språk för elevernas upplevelser83, och att dessa ska leda 
fram till en fördjupad förståelse av berättelsens budskap.     
   Anna beskriver att hennes sätt att öka elevernas djupförståelse är att samtala med eleven om 
innehållet för att på så sätt lotsa eleven framåt i sin förståelse, men samtidigt säger hon att det 
främst är de elever som frågar som hon hinner med och att tiden inte räcker till.  Jag ser det 
dock som en risk att de elever som ställer frågor inte har störst behov av hjälp, eftersom de 
redan är aktiva i sin läsning. Det svåra som lärare är att fånga upp de elever som inte förstår 
att de inte förstår, så att de kan bli mer aktiva i sin läsning. Utöver mängdträning, som jag är 
övertygad att alla elever utvecklas av, behöver många elever också hjälp i hur de ska förhålla 
sig till texten under läsningens gång. En tanke vore därför att utöka begreppen huvudperson, 
miljö, handling, som syftar till en ytförståelse av boken, med metoder som syftar till att nå en 
djupförståelse. Det skulle kunna vara enligt Keene och Zimmermans modell där elever lär sig 
ställa frågor, koppla texten till sitt liv och till världen och så vidare. Det skulle även kunna 
innebära att eleverna lär sig upptäcka mönster i boken, som Aidan Chambers förespråkar som 
en del av sin boksamtalsmodell. 84 Anna har tidigare arbetat med läslogg i klassikerprojektet, 
vilket gör att eleverna gör personliga reflektioner under läsningens gång, men valde att inte 
gör detta nu av tidsskäl.  
   Annas metodiska gestaltning rymmer både en erfarenhetspedagogisk strävan efter personlig 
förankring och en mer litteraturanalytisk hållning där elevens förmåga att förstå bokens 
struktur och mening står i centrum. Det är också tydligt att dessa två perspektiv dominerar i 
olika läsprojekt och att Anna vinnlägger sig om att anpassa arbetsformen efter 
boken/böckerna de läser. För en diskussion om värderingar och personlig utveckling väljer 
Anna böcker som I taket lyser stjärnorna och Sandor/Ida. Anna menar att böcker som 
eleverna kan känna igen sig lämpar sig bättre för värderingsövningar än vad till exempel 
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klassikerna gör. Anna är därmed medveten om att svaret på frågan hur helt är beroende av 
frågan vad och varför.  
   Annas konstruktion av svenskämnet rymmer både kunskaper om böcker och kunskaper av 
böcker. Därför skulle jag vilja hävda att den rymmer en djupare bildningssyn, även om hon 
ställer sig tveksam till att skolan förmår stå för den ”djupa bildningen”.  Däremot ställer jag 
mig något frågande till uppdelningen, eftersom jag anser att klassiker innehåller 
människoöden och karaktärer som kanske inte leder till direkt igenkänning, men som ändå 
reser frågor om hur vi ska leva. I och för sig får Anna in det genom elevernas diskussion av 
huvudpersonerna, men risken finns att den diskussionen stannar vid ett deskriptivt plan, 
eftersom uppgifterna ska resultera i en redovisning inför klassen. Dessutom är det i min 
mening tveksamt om smågrupper är en bra form för dessa typer av samtal, eftersom elever 
ofta behöver en vuxen närvarande för att kunna bolla mer existentiella frågor. Samma 
resonemang rör ideologikritiken av böckerna. Anna säger att det inte är något fokus på de 
diskussionerna, att det inte är meningen att eleverna ska fördjupa sig i de aspekterna alltför 
mycket.  
   Annas grundprincip att eleverna gynnas av att läsa många böcker och att de alltid ska ha en 
bok på gång är en ideologisk ståndpunkt som färgar hennes upplägg av ämnet; de flesta 
arbeten med skönlitteratur är individuella. Det är också en praktisk konsekvens av det faktum 
att skolan inte erbjuder klassuppsättningar utöver de två klassuppsättningar de har i Annas 
arbetslag. Denna betoning på att det är viktigt att lära sig läsa och att läsningen är en färdighet 
bekräftas av svaren i den första enkäten. Många elever skriver just att anledningen att de läser 
skönlitteratur i skolan är för att de ska bli bättre på att läsa och skriva. Men det är även ett par 
tjejer som uttrycker att det är för att lära sig mer om livet, och ganska många elever nämner 
allmänbildning som ett mål med att läsa böcker. Detta tyder på att Anna har kommunicerat 
detta på ett effektivt sätt till sina elever. En tjej svarar dock att hon tror att man läser 
skönlitteratur i skolan för att få nya perspektiv, men att färdighetsträningen tar över: ”För att 
kanske kunna få en ny syn på saker, det är i alla fall vad jag tror. Fast jag tror att lärarna vill 
att man ska lära sig något tråkigt. Typ språket.” Den tjejen har inte tagit till sig lärarens fokus 
på läsupplevelser och en personlighetsutvecklande läsning.  
   Dialogen är en annan viktig del i Annas metodiska gestaltning, som ett svar på både frågan 
hur och vad. Det är både en viktig förmåga att kunna diskutera, samtidigt som det ger viktiga 
kunskaper om andra människor. Den didaktiska frågan vem lägger Anna ner stor möda på 
eftersom hon försöker läsa så många böcker som möjligt så att hon kan tipsa elever om böcker 
som passar dem. I klassikerprojektet hade hon dessutom ett antal lättlästa böcker för att på så 
sätt kunna fånga upp även de lässvaga killarna. Med vem – frågan kommer med viss 
nödvändighet i skymundan eftersom grupperna bildas efter elevernas individuella val. Att 
eleverna fick välja resulterade också i att en del elever inte hade någon att diskutera med, 
eftersom de var ensamma om sitt val. Dessa elever uppger att de har fått diskutera i en 
gemensam grupp där de har berättat om sina böcker för varandra, och att de har diskuterat lite 
med läraren om sin bok. Valet mellan dessa två mål – att å ena sidan låta elever själva välja 
böcker för att de ska vara motiverade att läsa dem, och å andra sidan få ihop grupper så att 
alla elever får en chans att diskutera med andra som läst boken å den andra – är ett tydligt 
exempel på hur en lärares vardag består av didaktiska val som inte alltid går att förena. Det 
visar också att en klass består av många olika elever, vars viljor läraren också måste ta hänsyn 
till, även om det, som i det här fallet, leder till att alla elever inte ingår i en grupp.  
   Jag ser det som att inom lärarens metodiska gestaltning av klassikerprojektetet är det 
främsta målet med gruppdiskussionerna att eleverna redovisar sina böcker för varandra, 
eftersom allmänbildning är ett av svaren på varför eleverna läser klassiker. Enkätsvaren och 
intervjuerna visar att eleverna har en mycket positiv inställning till diskussionerna i 
grupperna, eftersom de får en chans att höra vad andra elever tänker och tycker om samma 
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bok. Dessa svar säger dock inte hur effektiva deras gruppdiskussioner var. Ibland kan själva 
samvaron upplevas som positiv, precis som Anders uttrycker det i intervjun. 
    Av de elever jag har intervjuat är det egentligen bara Anders som inte riktigt tar till sig 
boken. Trots att han läst Skattkammarön tidigare och har sett filmen tycker Anders att boken 
är långtråkig och svår att läsa eftersom den har ett gammaldags språk. Det handlar alltså inte 
om att Anders allmänna repertoar inte matchar bokens allmänna repertoar, eftersom han har 
ett intresse för spänning och är förtrogen med bokens handling. Däremot skiljer sig 
berättandet mellan de texter Anders normalt läser – om man i ett utvidgat textbegrepp även 
inkluderar de spel som Anders spelar över nätet – och Skattkammarön. Den actionmässiga 
berättarstilen som möter honom i texter på nätet och i serier, stämmer inte överens med en 
litterär text där ”mellanrummen” (mitt uttryck) syftar till att beskriva karaktärer och miljöer. 
Det är således ett formspråk han helt enkelt inte är van vid, det vill säga hans litterära 
repertoar matchar inte bokens, även om Skattkammarön är en någorlunda lättläst bok. Denna 
inställning delas av flertalet av killarna som uttrycker att böcker ofta är långtråkiga eftersom 
det inte händer någonting. 
   Olle uttrycker en liknande reservation mot Ivanhoe, trots att på det stora hela gillade boken. 
Att han uppfattar den som tidvis långtråkig med sina detaljerade personbeskrivningar handlar 
nog delvis om att han precis som Anders läser texter som är actionbetonade. Det som skiljer 
Anders och Olle är att den senare kan överse med detta och se till sin helhetsupplevelse av 
boken. Olle har en litterär repertoar, eftersom han läser en del på fritiden, vilket gör att han 
kan konstruera en mening i boken. Dessutom är Olle intresserad av ämnet och kontexten i 
boken – medeltid och riddare – vilket gör att hans allmänna repertoar även den matchar 
bokens. Utöver dessa förklaringar till Olles och Anders receptioner av böckerna kan tilläggas 
att även deras syn på sig själva som läsare spelar in. Gunilla Molloy påpekar att denna faktor 
lätt glöms bort när man försöker förklara varför elever avvisar eller tar till sig böcker.85 
Anders ser inte sig själv som en läsare och har därför inte självförtroende i att arbeta med 
läsningen av en text. Olle har motsatt syn på sig själva som läsare: han vet att han är läsare 
och kan därför överse med formen, eftersom det inte direkt stör hans upplevelse av innehållet.  
   Petra läser sällan böcker på fritiden eftersom hon inte har tid, men hon har egentligen ett 
intresse för böcker och har läst böcker i perioder. Därmed har hon mer gemensamt med de 
läsarna i min undersökning, Olle och Cecilia. Boken var enligt henne spännande och lärorik, 
vilket gör att hon visar att hon inte bara har tagit till sig bokens innehåll, utan också att hon 
kan relatera till vad hon får ut av boken, det vill säga hon kan jämföra bokens erfarenheter 
med sina egna, det vill säga sin allmänna repertoar. Hennes allmänna repertoar och litterära 
repertoar förefaller matcha med bokens. Jag upplever att Petra ser sig själv som läsare, vilket 
gör att hon inte hade några problem med förstå bokens formspråk.  
   Cecilia är lite ovanlig eftersom hon läser så stora mängder litteratur på fritiden. För henne 
var det en fråga om vilken bok hon skulle läsa om, eftersom hon läst alla böcker tidigare. 
Även Cecilia påpekar att hon tyckte att boken var lärorik och att det främmande i andra 
kulturer var intressant att läsa om. Den historiska kontext som texten utspelar sig är Cecilia 
väl förtrogen med från tidigare läsning, varför hennes allmänna repertoar och litterära 
repertoar matchar textens utmärkt. Gemensamt för Olle och Cecilia, som läser mycket, är att 
de kommenterar den litterära formen i boken. Olle hajar till på titeln Ivanhoe, eftersom boken 
inte handlar mest om Ivanhoe, och Cecilia hajar till på berättarperspektivet i Jorden runt på 
åttio dagar. Båda uttrycker därmed en vana vid att medvetandegöra textens struktur som ett 
led i sin förståelse av boken.  
  Tjejernas intresse för mänskliga relationer och killarnas intresse för spel präglar deras val av 
texter utanför skolan och därmed deras förväntningar på den litteratur de möter. Av tjejernas 
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genremedvetenhet att döma ser tjejerna sig själva som läsare, medan killarna inte ser sig 
själva som läsare i samma utsträckning. Det är också fler pojkar som uttrycker ett missnöje 
med skolans litteraturundervisning.  
  Kombinationen av killarnas förväntningar på en dramatisk utformning av storyn och deras 
ovana vid att läsa skönlitterära texter borde rimligtvis innebära att killarna i större 
utsträckning avvisade klassikerna. Det stämmer såtillvida att det var fler killar som inte läste 
färdigt hela boken. Däremot var det intressant att notera att det är samma antal killar som 
tjejer som tog avstånd från böckernas innehåll. Detta har säkert ett flertal förklaringar. Dels 
har läraren lyckats med att välja ut böcker som är spännande och rör teman som killar gillar, 
och med manliga huvudpersoner, som till exempel Skattkammarön, Ivanhoe och Skriet från 
vildmarken. Ytterligare en förklaring är att läraren har kunnat erbjuda några av killarna mer 
lättlästa versioner. Några har valt den lättlästa versionen redan från början, medan andra har 
fått möjlighet att byta efter att läsningen blivit för tung.  
   Den tydliga uppdelning i intressesfärer mellan tjejer och killar som enkäterna visar leder till 
att tjejerna har lättare för att ta till sig läsning av skönlitteratur och att uttrycka sina tankar om 
den, precis om Gunilla Molloy och andra forskare kommit fram till86.  Tjejerna har större vana 
än killarna av att uttrycka sina tankar om livet och relationer i mail och chat. Enkätsvaren 
visar att tjejerna skriver längre svar och har lättare för att formulera sina tankar i skrift än 
killarna. Tjejerna uttrycker även en medvetenhet om de existentiella aspekterna av läsning. 
Skälen till detta är säkerligen en kombination av att tjejerna har större litterär repertoar och en 
allmän repertoar när det gäller intresset för relationer och känslor.  
   Svaren på vad de tyckte att de hade lärt sig av läsningen pekar även på att tjejerna har lättare 
för att reflektera över sin inlärning. Det faktum att endast en av killarna svarade att han hade 
lärt sig något av läsningen, och att det svaret handlade om en praktisk färdighet - att man kan 
göra glasyr av havsvatten – kan tyda på att killar tänker på praktiska saker när de hör orden 
”lära sig något”. Tjejernas förmåga att uttrycka sig i mer existentiella och abstrakta termer kan 
även bero på att tjejerna är mer lyhörda för lärarens kommunikation kring dessa 
erfarenhetspedagogiska aspekter av läsning.  
   Min metod att genom enkäter ställa frågor som syftar till att undersöka hur deras 
upplevelser av läsningen var inte helt lyckad eftersom många elever har svårt att uppge 
detaljer och saker de hajade till på. Det hade varit bättre om det under läsningens gång fått 
skriva ner sina reaktioner i en läslogg eller liknande.   
   Min undersökning visar att elever läser texter på väldigt olika sätt. För att på allvar förstå 
hur elever tar till sig böcker måste man som lärare anstränga sig att förstå deras liv utanför 
skolan och att veta vilka olika texter de kommer i kontakt med. Samtidigt är detta en svår 
insikt att omsätta i praktiken, eftersom en klass rymmer en sådan mångfald i både allmän och 
litterär repertoar. Anna varierar sin undervisning för att på så sätt kunna möta olika behov och 
uppnå olika mål. Det skulle vara intressant att för vidare studium genomföra ett 
undervisningsförsök där texten väljs efter en inledande kartläggning av elevernas läsintressen, 
för att på så sätt ta sin utgångspunkt i de texter som eleverna bär med sig. De uppenbara 
skillnader i intressesfärer som denna undersökning har visat tyder på att det skulle vara lättast 
att genomföra ett sådant försök med killar och tjejer i separata grupper.  Självklart är det 
intressant att följa elevernas receptioner kring läsningen under läsningens gång, något jag av 
tidsskäl inte hade möjlighet att genomföra i denna undersökning. Dessutom innebär 
enkätsvaren en ytlig förenkling av genus, eftersom svaren blir knapphändiga utan möjligheter 
till följdfrågor. Det skulle därför vara intressant att göra en undersökning av genuspraktiken i 
klassen.  
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   Det hade även varit intressant att genomföra observationer av elevernas samspel i grupperna 
för att se hur diskussionerna går. Jag anser att det dialogiska perspektivet är viktigt, men jag 
vet av erfarenhet att det kan vara svårt att få elever att diskutera på ett konstruktivt sätt. 
Molloy menar att elever behöver tränas i det deliberativa samtalet, en term som används i 
modern kommunikationsforskning. Det innebär att eleverna lär sig att både prata och lyssna 
och att alla synsätt får ställas mot varandra.87  
     Min studie visar att hur komplex en klassrumspraktik i själva verket är. Den består av 
samverkande faktorer som lärares konstruktion av svenskämnet, elevernas mottagande och  
praktiska förutsättningar. Ytterst handlar det om ett möte mellan elever, lärare och litteratur, 
som Molloy påpekar i sin avhandling med just namnet Läraren – Litteraturen - Eleven. 88 
Genom att ta del av lärarens tankar kring sin undervisning och hennes frustration över 
förseningar och dåliga översättningar å ena sidan, och av elevernas tankar kring böckerna har 
jag ökat min förståelse för hur komplex processen är och hur viktigt det är att som lärare 
ständigt söka efter sätt att nå eleverna så att de kan njuta och lära av skönlitteratur.  
 
  

                                                 
87 Molloy, Gunilla, 2002, s 318 
88 Molloy, Gunilla, 2002, s 16 
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Bilaga 1 

  

 

Bilaga 1 – upplägg för klassikerprojektet  
 
Mål att sträva mot  

- Att utveckla lust att lära genom att läsa litteratur.  
- Att få möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider  
- Att utveckla förmågan att hämta information från olika källor samt tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap  
- Att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift  

 
Mål att uppnå  

- läsa en klassiker och skriva läsdagbok 
- skriva en recension och ett författarporträtt, som sammanställs i ett häfte eller på en 

plansch. Detta ska vara klart vecka 19.  
- Aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta dig in i andras tankar och kunna 

samarbeta på ett konstruktivt sätt i arbetsgruppen.  
- Berätta inför klassen om din klassiker och författare på ett intressant och lärorikt sätt, 

med början vecka 19.  
- Lyssna och föra anteckningar om det dina klasskompisar berättar om sina böcker.  
- Att kunna sätta in ett sammanhang dessa skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka.  
- Att klara det avslutande provet vecka 22 på avsnittet med godkänt resultat.  

 
För att nå högre betyg krävs ett arbete med bra kvalitet och djupare analys samt en intressant 
presentation för klassen.  
 
Redovisningen 
Tänk på att redovisningen ska innehålla:  

• Ett författarporträtt  
• Beskrivning av de viktigaste huvudpersonerna  
• Tre viktiga händelser i boken. Berätta vad de betyder för berättelsen och vilka 

reflektioner de ger i övrigt.  
• Varför boken räknas till klassikerna. Motivera! 

 
Utvärdering 

Eleven  
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Bilaga 2, Frågor till lärare  
 

• Vilka typer av böcker läser du själv, privat?  
• Hur mycket läser du och vad läser du i din profession? 
• Varför tycker du att man ska läsa skönlitteratur i skolan?  
• Hur brukar klassen arbeta med skönlitteratur?  (Enskild läsning, fem-grupper eller 

gemensam läsning i helklass? Redovisning, bokrecension etc?  
• Hur väljer du böcker, om ni läser gemensamt? 
• När du lägger upp ett moment med läsning, vilka faktorer påverkar ditt upplägg? Det 

kan vara praktiska hinder, eller klass-sammansättning eller andra faktorer som tid eller 
betyg.  

• Är din typ av gestaltning av svenskämnet inspirerad av någon eller något? Kollegor, 
teori som du har läst, din egen undervisning när du var ung…  

 
Klassikermomentet:  
• Skiljer sig ditt upplägg med klassikermomentet från andra arbeten med skönlitteratur? 
• Varför just de arbetsuppgifterna i grupperna?   
• Val: Hur sker ditt urval av böcker till klassikermomentet? Hur sker elevernas val?  
• Introduktion: Hur introducerade du klassikermomentet för eleverna? Fick eleverna 

någon introduktion till boken de skulle läsa?  
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Bilaga 3, Frågeområden, elever  
 
 
1. Vilken klassiker läser du?  
 
2. Har du läst klart klassikern?  
Om du inte har läst klart den, försök formulera varför! Om du till exempel tycker att den var 
långtråkig, försök komma på hur den var långtråkig, eller om du inte förstod den, vad det var 
du inte förstod.  
 
3. Vad tyckte du om boken?  
Motivera varför. Vad i boken fick dig att känna så? 
 
4. Var det något i boken du inte förstod eller tyckte var konstigt?  

 
5. Har arbetet med klassikerna skiljt sig från andra läsprojekt ni har gjort i klassen?  
I så fall, på vilket sätt? Är det bättre eller sämre att arbeta så här som ni har gjort med 
klassikerna?  
 
6. Hur tycker du att diskussionerna i gruppen har fungerat?  
 
7. Finns det någon bok du skulle vilja läsa i skolan? Varför just den?  
 
8. Skulle du vilja arbeta med skönlitteratur på något annat sätt än ni gör nu?  
 

 



Bilaga 4 

  

Bilaga 4, Enkät 1  
  
Namn: ________________________________________________ 
 
1. Hur mycket ser du på TV varje vecka? Ange ungefär antalet timmar.  
  
1 a) Har du något eller några favoritprogram på TV?  
 
2. Hur mycket är du ute på Internet varje vecka? Ange ungefär antalet timmar.  
 
2 a) Vad gör du på Internet?  
 
3. Vad gör du annars på fritiden? (exempel: håller du på med nån sport eller är du med 

i nån förening, eller är med kompisar)  
 
4. Vad läser du på din fritid?  

(tidningar, faktaböcker, etc) 
 
4 a) Läser du någon skönlitteratur på fritiden? (med skönlitteratur menar jag berättelser: 
romaner, noveller eller poesi) 
Om ja, ge exempel!  
 

5. Vad är en bra bok enligt dig?  

 

6. Varför tror du att man läser skönlitteratur i skolan?  

 
7. Vad tycker du om att arbeta med läsning av skönlitteratur i skolan?  
 
Tack så mycket för din medverkan! 
 
Ylva Zanton  
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Bilaga 5, Enkät 2  
 
I den här enkäten är jag intresserad av två saker: din upplevelse av läsningen och din 
upplevelse av grupparbetet. Det är vitktigt att du försöker skriva så utförligt som möjligt.  
 
Namn:_________________________________ 
 
Vilken klassiker har du läst?  
Har du läst klart klassikern? Kryssa för! 
□ Ja  
□ Nej 
 
Om du har svarat nej: hur mycket har du läst? _________________ 
Beskriv vad det var som gjorde att du inte läste vidare. Exempel: var det något i storyn du inte 
gillade eller förstod? Eller började du läsa för sent?  
 
Om du svarat ja:  
Tyckte du att boken var bra eller inte? Motivera ditt svar. Ge gärna exempel på saker som 
hände i boken för att motivera ditt svar! 
 
Vad tycker du att gruppdiskussionerna har givit dig?  
 
TUSEN TACK FÖR DIN MEDVERKAN! /YLVA   
 
 
 


